ks. Adrian Fajkowski
Strzegom, diecezja świdnicka

I CZĘŚĆ OGÓLNA
KONSPEKT KATECHEZY
Dla klas szkoły podstawowej

Temat katechezy: „Płaczcie z tymi, którzy płaczą- jak być solidarnym z moimi braćmi w
wierze”.

1. Cel dydaktyczny: Poznanie prawdy o cierpieniach na świecie, wynikających z
prześladowań Kościoła, szczególnie w Republice Środkowoafrykańskiej.
2. Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy współcierpienia z Kościołem
prześladowanym.
3. Cele operacyjne. Uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego w różnych krajach cierpią chrześcijanie.
• wyjaśnia czym jest prześladowanie.
• wymienia przykłady prześladowań.
• opowiada o przykładach prześladowań Kościoła w Republice
Środkowoafrykańskiej.
• wyjaśnia, że Pan Jezus zachęca nas do wsparcia ludzi prześladowanych.
• wyraża chęć wsparcia Kościoła prześladowanego.
• podejmuje czyny świadczące o wsparciu Kościoła prześladowanego.
4. Plan katechezy:
• Cierpienia ludzi.
• Przykłady prześladowań.
• Prześladowania w Republice Środkowoafrykańskiej.
• Cierpieć z cierpiącymi- omówienie fragmentu listu do Rzymian.
• Moje wsparcie Kościoła prześladowanego.
5. Metody: Recytacja modlitwy, praca z tekstem biblijnym, metoda wykładowa, pytanie –
odpowiedź, praca jednostkowa, głośne czytanie Pisma Świętego, prezentacja
multimedialna, projekcja filmu, ekspozycja Pisma Świętego, uzupełnianie karty pracy,
analiza tekstu, refleksja, rozmowa kierowana, tworzenie kartki pocztowej.
6. Formy: Zajęcia klasowo – lekcyjne, praca zbiorowa, praca jednostkowa.
7. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, stojak do ekspozycji PŚ, przybory po pisania,
zeszyt, slajdy zawierające zdjęcia i film, komputer, głośniki, rzutnik, karty pracy w
grupach, plusy za aktywność, kartki papieru, klej, nożyczki, pisaki, kredki.
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II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Ogniwa
lekcji
Czynności
wstępne

Metody,
formy,
środki
dydaktyczne
Praca
zbiorowa

Czynności katechety
(treść, przebieg katechezy)
Katecheta wprowadza uczniów do klasy i
prosi o zajęcie miejsc oraz przygotowanie
się do zajęć.
Katecheta pozdrawia uczniów słowami:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Sprawdzenie
obecności

Komputer,
dziennik

Sprawdzenie
zadania
domowego

Sprawdzenie
wiadomości
z ostatniej
katechezy

Modlitwa

K. sprawdza obecność poprzez wyczytanie
imion i nazwisk uczniów z dziennika.

K. sprawdza zadanie domowe oceniając
uczniów plusem za aktywność.

Czynności ucznia
Uczniowie wchodzą
do klasy, zajmują
swoje miejsca i
przygotowują się do
zajęć.
Uczniowie
odpowiadają: „Na
wieki wieków. Amen”.
U. zgłaszają swoją
obecności przez
podniesienie ręki i
odpowiedź: „jestem”.
U. ukazują katechecie
odrobione zadanie
domowe.

Pyt-odp.

K. sprawdza wiadomości z ostatniej
katechezy. Metodą pyt-odp. pyta kilku
uczniów o treści poprzedniej katechezy.

Metoda
wykładowa

K. prosi uczniów o wyciszenie się i
powstanie. Następnie uświadamia uczniom
szczególną obecność Boga na katechezie:
„Drodzy uczniowie, katecheza jest
szczególnym spotkaniem z Bogiem. Na
katechezie Bóg jest obecny z nami i pragnie
nas nauczać, dlatego zachowajmy
odpowiednią postawę, aby nasza modlitwa
była Go jak najbardziej godna”.

U. wstają i słuchają
wprowadzenia do
modlitwy.

Recytacja
modlitwy

K. rozpoczyna modlitwę od uczynienia
znaku krzyża świętego: „W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen”.

U. czynią znak krzyża
rozpoczynający
modlitwę.

K. Wyświetla slajd prezentacji
multimedialnej zawierający tekst modlitwy
i prosi uczniów o wspólną recytację
modlitwy. K odmawia wraz z uczniami
modlitwę:
„Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność
czuwa nad cierpiącymi, aby włączali je w
ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy,

U. wraz z katechetą
odczytują słowa
modlitwy zawartej na
slajdzie prezentacji
multimedialnej.

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna,
Recytacja
modlitwy

U. wybrani przez K.
udzielają odpowiedzi
na zadane przez niego
pytania.
K. ocenia odpowiedzi U. przez podarowanie U. ukazują K. miejsce
plusa za aktywność.
na plusa za
aktywność.
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Zaintere-sowanie
tematem

wszystkim cierpiącym łaskę dobrego,
owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj
sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich, ile
można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich,
Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Niech
Duch Święty prowadzi ich do świętości i
szczęścia wiecznego. Amen.”
K. kończy modlitwę znakiem krzyża
świętego.
Ekspozycja
K. wyświetla slajd prezentacji
slajdu,
multimedialnej zawierający fotografię ludzi
komputer,
cierpiących z powodu wojny, głodu,
tablica
śmierci.
multimedialna, K. pyta U.
Pyt-odp.
K: Co przeżywają Ci ludzie?
K: Jakie są przyczyny ich cierpienia?
K. wyświetla slajd prezentacji
multimedialnej zawierający fotografię
dziewczynki stojącej między mężczyznami
z bronią.
K: Jakie cierpienia przeżywa ta
dziewczynka?

Uświado-mienie
celów
i zadań
katechezy,
motywacja

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna,
zapis do
zeszytu,
metoda
wykładowa

U. czynią znak krzyża
kończący modlitwę.
U. oglądają slajd i
słuchają.

U: Cierpienia.
U: Wojna, głód, śmierć
bliskich osób.
U. oglądają slajd.

U: Z powodu wojny,
zabierają jej rodziców,
wyworzą ją z domu.

K: Dlaczego Ci ludzie cierpią?

U: Przez innych ludzi,
przez grzech jaki jest
na świecie.

K: Jak tym wszystkim ludziom pomóc?

U: Poprzez modlitwę,
wsparcie finansowe,
azyl w innym kraju.

K. wyświetla slajd prezentacji
multimedialnej zawierający temat
katechezy.
K. prosi uczniów o zapisanie go do zeszytu.
Kiedy U. piszą K. mówi:
Dlatego dziś na katechezie powiemy sobie o
ludziach, który niesłusznie cierpią przez
innych ludzi. Szczególnie o tym, którzy
cierpią z powodu wiary w Jezusa. Zobaczymy
jak ważna jest nasza rola w pomocy im.
Wspólnie zastanowimy się jak można ulżyć i
wesprzeć ich w przeżywanym cierpieniu.
Powiemy o tym, bo jestem przekonany, że
każdemu z was zależy na tym, aby im pomóc,
tak żeby ludzie i dzieci takie jak wy nie
przeżywali już więcej cierpień i wojny.

U. oglądają, slajd i
zapisują temat do
zeszytu.
U. słuchają.
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Opracowanie
nowego
materiału
(ukazanie
wezwania
Bożego)

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna,
opowiadanie

K. wyświetla slajd prezentacji
U. oglądają slajd i
multimedialnej zawierający obraz Marii od słuchają.
Jezusa Ukrzyżowanego i mówi:
Dziewczynka, którą widzicie, to Maria
Baouardy, znana także jako Maria od Jezusa
Ukrzyżowanego, również Mała Arabka,
Maleńka Nic. Urodziła się ona 05.01.1846 r.
w Betlejem. Straciła rodziców we wczesnym
dzieciństwie, wtedy to została rozdzielona ze
swoim młodszym bratem Boulosem i
znalazła się pod opieką swojego stryja, który
niedługo potem przeniósł się z rodziną do
Aleksandrii. W wieku trzynastu lat stryj
zaręczył ją z jednym z jego krewnych, jednak
ona stanowczo odmówiła zawarcia
małżeństwa, oświadczając, że pragnie
pozostać dziewicą. W akcie protestu ścięła
swoje włosy i podała je na tacy stryjowi
podczas uroczystej kolacji. Czyn ten wywołał
oburzenie i zrodził konflikt z opiekunami. Po
tym zdarzeniu została zamknięta z
niewolnicami i odsunięta od możliwości
uczestnictwa w sakramentach Kościoła
katolickiego. Pogrążona w rozpaczy
napisała list do swojego brata z prośbą o
pomoc i zaniosła go do muzułmańskiego
służącego stryja. Wdała się z nim w dyskusję
o chrześcijaństwie, na skutek czego służący
w porywie gniewu poderżnął jej gardło i
porzucił ją na ulicy. Mała Arabka przeżyła to
wydarzenie, jednak wiele się nacierpiała z
powodu swojej wiary.

pyt-odp.

K: Dlaczego Maria trafiła do swojego stryja?
K: Jakiego wyznania była?
K: Jakiego wyznania był jej stryj?
K: Dlaczego jej stryj chciał ją zabić?

Metoda
wykładowa

Ekspozycja
slajdu,
komputer,

K. Podsumowuje i wyjaśnia:
Mała Arabka prawie co zginęłaby z rąk
swojego stryja, ponieważ była osobą głęboko
wierzącą w Chrystusa i nie chciała się
wyprzeć swojej wiary. Przez to poniosła
wielkie cierpienie. Do dziś na świecie jest
mnóstwo takich osób, które cierpią z
powodu wyznawanej wiary. Takie
zachowanie nazywa się prześladowaniem.
Zapiszcie sobie to słowo wraz z Jego
wyjaśnieniem w waszych zeszytach.
K. wyświetla slajd prezentacji
multimedialnej zawierający wyjaśnienie
słowa prześladowanie.

U: Bo straciła
rodziców.
U: Chrześcijańskiego.
U: Muzyłmańskiego.
U: Bo wierzyła w
Jezusa.
U. słuchają.

U. słuchają, oglądają
slajd i zapisują w
zeszytach.
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tablica
multimedialna, K. mówi:
metoda
Takie prześladowania są bardzo bolesne dla
wykładowa
ludzi żyjących w Republice
Środkowoafrykańskiej. W tym roku
będziemy obchodzić dzień solidarności
właśnie z tym Kościołem w Republice
Środkowoafrykańskie. Mimo, że Chrześcijan
żyjących w tym kraju jest aż 73%, to ciągle
przeżywają wiele cierpienia z powodu
wyznawanej wiary. Dla nas taka sytuacja
jest niewyobrażalna, bo nikt nas nie każe na
naszą wiarę i nie zabrania nam przyznawać
się do Jezusa, dlatego chciałbym, abyście
teraz choć trochę poznali i zrozumieli
sytuacje żyjących tam ludzi.
Praca w
grupach,
teksty do
pracy w
grupach,
przybory do
pisania

Metoda
wykładowa

Pogłębienie
materiału
(odpowiedź
człowieka
na wezwanie
Boże),
Wiązanie
teorii
z praktyką

K. dzieli U. na 3 grupy, wybiera
przedstawiciela, wręcza materiały z
tekstem do pracy w grupach oraz pytanie,
na które U. mają odpowiedzieć. (załącznik)
K. podaje czas około 7 minut na tę prace. Po
upływie wyznaczonego czasu
przedstawiciel grupy wymienia cierpienia i
problemy z jakimi zmagają się ludzie żyjący
w RŚA.

K. Republika Środkowoafrykańska wymaga
przede wszystkim wewnętrznego pokoju, z
którego można zbudować lepszy kraj. Nasi
bracia i siostry z RŚA bardzo cierpią i
potrzebuję naszego wsparcia duchowego i
materialnego. Możemy im je podarować. Jak
i dlaczego powinniśmy im pomagać?
Odpowiedź znajdziemy w wyjątkowo Mądrej
Książce.
Ekspozycja
K. wyświetla slajd prezentacji
slajdu,
multimedialnej oraz ukazuje Pismo Święte i
komputer,
mówi:
tablica
Pan Bóg mówi do nas przez Swoje Słowo,
multimedialna, które zawarł w Piśmie Świętym. To w Piśmie
metoda
Świętym Bóg pozwala nam się poznać i
wykładowa
budować z Nim relacje. Dzieje się to przez
poznanie Jego słowa, tak jak przez słowo
budujemy relacje z naszymi znajomymi. Bóg
przez to słowo pragnie nas nauczać i jest w
nim dla nas wzorem jak postępować.
Spójrzmy zatem co Pismo Święte mówi na
temat wsparcia osób cierpiących,
prześladowanych.
Ekspozycja
K. wyświetla slajd P-M zawierający tekst PŚ
slajdu,
oraz podaje PŚ jednemu z uczniów i prosi o
komputer,
odczytanie fragmentu listu do Rzymian:

U. słuchają.

U. dzielą się na grupy,
słuchają, czytają tekst
i odpowiadają na
pytania.

U. słuchają.

U. oglądają slajd i
słuchają.

U. oglądają slajd i
słuchają, jeden z U.
odczytuje fragment
PŚ.
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tablica
multimedialna,
metoda
wykładowa,
głosne
czytanie, PŚ,
stojak do
ekspozycji PŚ

„Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą. płaczcie
z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we
wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za
wielkością, lecz niech was pociąga to, co
pokorne! Nie uważajcie sami siebie za
mądrych!”
K. wyświetla slajd P-M będący tłem
dyskusji i pyta:
K: Do czego zachęca nas pan Bóg słowami
św. Pawła?

K: Do czego nas to zobowiązuje?

K: Jak możemy płakać, z płaczącymi, czyli
pomagać tym, którzy cierpią?

Pyt.-odp.

Ekspozycja
slajdu,
komputer,

K. podsumowuje: Prawdziwy i dobry
Chrześcijanin musi umieć współczuć. Musi
umieć wczuć się w sytuację drugiego
człowieka. Musi umieć wejść w jego
położenie. Aby pomóc. A pomaga właśnie
dlatego, że współczuje, że kocha. Każdy z nas
na swój własny sposób może pomóc ludziom
z RŚA w ich cierpieniach. Możemy im
przynieść ulgę przez naszą modlitwę za nich,
tak jak uczyniliśmy to na początku
katechezy, aby mieli siłę dźwigać cierpienie
wraz z Chrystusem. Możemy również wysłać
im pocieszającą kartkę za pośrednictwem
Fundacji Pomoc Kościołowi w potrzebie, aby
okazać im naszą miłość. Możemy modlić się
o nawrócenie prześladowców, a także
ofiarować część naszego kieszonkowego na
pomoc materialną wszystkim tego
potrzebującym. To dobro zawsze do nas
wróci. Wiecie co Pan Jezus obiecał wszystkim
tym, którzy będą troszczyć się o innych, nie
tylko o siebie?
K. wyświetla slajd P-M zawierający tekst
PŚ:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40)

U. oglądają slajd i
odpowiadają na
pytania.
U: Abyśmy umieli
cieszyć się z tymi,
którzy się cieszą, a
smucić z tymi, którzy
się smucą.
U: Abyśmy nie
martwili się tylko o
siebie, ale byli czuli na
cierpienia innych.
U: Dobrym słowem,
modlitwą, wsparciem
materialnym.
U. słuchają.

U. słuchają, czytają
fragment PŚ z
prezentacji.
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Utrwalenie
materiału,
Pod-sumowanie.
treści

tablica
K. wyświetla slajd P-M ukazujący wezwanie
multimedialna, Boże i mówi:
Dlatego Pan Jezus wzywa nas dziś do tego,
abyśmy pomagali cierpiącym Chrześcijanom.
To bardzo ważne, abyśmy dostrzegali
cierpienia drugiego człowieka i wychodzili
mu z pomocą. Każda pomoc i każde dobro
okazywane wsparcie cierpiącym okazujemy
samemu Jezusowi, który na pewno nam tego
nigdy nie zapomni. To kolejny powód,
dlaczego warto pomagać prześladowanym
Chrześcijanom.
Ekspozycja
K. wyświetla slajd P-M zawierający film
slajdu,
reklamujący pomoc Kościołowi w potrzebie
komputer,
i mówi: Zaraz zobaczycie zwiastun i zachętę
tablica
wsparcia Kościoła w Pakistanie. Jest to
multimedialna, wspólnota, którą wspieraliśmy dwa lata
film
temu w ramach dnia solidarności z
Kościołem w prześladowanym. W tym roku
też będziemy taki dzień obchodzili
wspierając poznany dziś Kościół w Republice
Środkowoafrykańskiej. Zobaczmy teraz co
możemy zrobić, aby ten dzień jak najlepiej
przeżyć. W nagraniu usłyszymy o jednym ze
sposobów okazania naszego wsparcia.
K. Wyświetla film.

U. słuchają, czytają
wezwanie Boże z
prezentacji.

U. słuchają i oglądają.

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna
Wykonanie
kartki
pocztowej,
kartka,
nożyczki,
pisaki, kredki

K: Drugim sposobem, o którym już dziś
mówiłem, jest nasze dobre słowo i okazana
miłość. Teraz przygotujemy wspólnie kartki
dla prześladowanych Chrześcijan w
Republice Środkowoafrykańskiej. Napiszemy
im słowa wsparcia i prześlemy do nich z
pomoc Fundacji Pomocy Kościołowi w
potrzebie.
K. pomaga U. przygotować kartki pocztowe.

U. słuchają i wraz z K.
wykonują kartki
pocztowe.

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna
Pyt-odp., plusy
za aktywność

Po zakończeniu czynności K. rozpoczyna
dialog metodą pyt-odp. mający na celu
podsumować katechezę i sprawdzić wiedzę
uczniów. Za trafne odpowiedzi nagradza U.
plusem za aktywność.
K: Do czego wzywa nas Pan Bóg w dzisiejszej
katechezie?
K: Jak możemy okazać nasze wsparcie
prześladowanym Chrześcijanom?

U: Pan Jezus wzywa
nas dziś do tego,
abyśmy byli solidarni
z cierpieniem innych
Chrześcijan.

K: Co nam to da?

U: Modlić się za nich,
wesprzeć ich dobrym
słowem i ofiarować
jałmużnę.
U: Poczucie szczęścia,
że pomogliśmy innym
ludziom i
zmniejszyliśmy ich
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Czynności
końcowe:
Zadanie
domowe,
Modlitwa

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna,
metoda
wykładowa

K. wyświetla slajd P-M ukazujący treść
zadania domowego oraz mówi:
Proszę, aby każdy z was zastanowił się
również jaką kwotę ze swojego
kieszonkowego może przekazać na wsparcie
osób prześladowanych i cierpiących i
Republice Środkowoafrykańskiej. Zebrane
fundusze przekażemy im później za pomocą
Fundacji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Ekspozycja
slajdu,
komputer,
tablica
multimedialna,
recytacja
Modlitwy

K. prosi U. o powstanie i zachęca do
wspólnej modlitwy na koniec katechezy,
słowami: „Bóg jest stale przy nas, zna nas
doskonale. Prośmy Go, aby pomagał tym,
którzy cierpią, bo są prześladowani z
powodu Jego imienia”.
K. wyświetla treść modlitwy na P-M,
Następnie rozpoczyna wspólną modlitwę
od znaku krzyża i wraz z uczniami wspólnie
recytuje modlitwę:
„Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej
Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi
uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z
powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby
w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą
ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o
Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w
ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich
imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im
siłę do naśladowania Chrystusa, która
wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w
utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską
wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

cierpienie i będziemy
lepszymi przyjaciółmi
Jezusa- On nigdy nie
zapomni okazanej Mu
dobroci.
U. oglądają slajd i
słuchają.

U. powstają i słuchają.

U. oglądają slajd,
czynią znak krzyża
rozpoczynający
modlitwę, recytują
treść modlitwy wraz z
K.

K. czyni znak krzyża kończący modlitwę i
U. Czynią znak krzyża
żegna się z uczniami słowami: „Niech będzie kończący modlitwę i
pochwalony Jezus Chrystus”.
odpowiadają: Na
wieki, wieków. Amen.
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Załącznik:
Grupa 1
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.
Na początku 2016 r., po kilku miesiącach pokoju, kraj ponownie pogrążył się w konfliktach na
tle wyznaniowym, rozpoczętych w 2012 r. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej
oszacowało liczbę przesiedleńców wewnętrznych: na 7 stycznia 2018 r. to 630 000 osób, a
kolejne 545 000 uchodźców zliczono w sąsiednich krajach. To najwyższe liczby od początku
kryzysu. Jednak to nie jedyna rana RŚA. Choć edukacja w Republice Środkowoafrykańskiej
jest darmowa, a obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku 6–14 lat, to jednak poważnym
problemem jest wysoce rozpowszechniona praca dzieci. Według UNICEF 63,5% dzieci w
wieku od 5 do 14 lat musi pracować. Zjawisko jest szczególnie widoczne w regionach
wiejskich. Dzieci pracują w rolnictwie, górnictwie diamentów, pomocy domowej, hodowli
bydła, a także przy utrzymaniu dróg. Są również zmuszane do pracy w kopalniach uranu, gdzie
przyjmują śmiertelne dawki napromieniowania. Kolejnym problemem jest analfabetyzm.
Wśród mężczyzn w wieku 15–24 lat wskaźnik alfabetyzacji wynosi 72,3%, a wśród kobiet w
tym samym przedziale wiekowym 59,1%. Wśród dorosłych ponad połowa nie umie czytać ani
pisać. Dodatkowo szacunki ONZ mówią, że około 11% populacji w wieku od 15 do 49 lat jest
nosicielem wirusa HIV.
1. Z jakimi cierpieniami zmagają się ludzie?
Grupa 2
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.
RŚA to jeden z najbiedniejszych i najmniej bezpiecznych krajów na świecie. W ostatnim czasie
doszło do wielu aktów dyskryminacji i brutalnych ataków, w tym zabójstw odwetowych
między różnymi społecznościami. W Bangi przemoc udaje się opanować stosunkowo szybko,
poza stolicą, jest to niemożliwe. Przywrócenie pokoju zależy od szybkości interwencji,
podejmowanych przez misję ONZ i stopnia pośrednictwa Kościoła Katolickiego. Dlatego
władze Kościoła wzywały do zaprzestania przemocy na tle religijnym. W odpowiedzi na napaść
z 4 października 2016 r. kardynał Dieudonné Nzapalainga, arcybiskup Bangi, 12 października
poprowadził pokojowy marsz, wiodący z Trzeciej Dzielnicy do PK5 i z powrotem. Spotkał się
z członkami grup zbrojnych, w tym Abdoulem Dandą, który przekazał mu mężczyznę
przetrzymywanego przez dwa tygodnie jako zakładnika. Akcje milicyjne często powodują
odwet między grupami religijnymi, a ofiarami niejednokrotnie padają chrześcijanie. Podjęto
jednocześnie niezwykłe inicjatywy, mające na celu poprawę stosunków między wspólnotami
chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Po tym, jak 11 lutego 2016 r. lokalni liderzy z PK5 i
Boeinga podpisali pakt o nieagresji, muzułmanie zyskali dostęp do korzystania ze swojego
cmentarza w Boeingu, znajdującego się pięć kilometrów od PK5.
1. Z jakimi cierpieniami zmagają się ludzie?
Grupa 3
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie.
Wobec braku dialogu międzywyznaniowego, w RŚA dochodziło do szeregu kradzieży,
uprowadzeń i zniszczeń materialnych. W piątek, 22 września 2017 r., około godziny 16:00,
bojówki Antybalaka przybyły, aby ukraść kozy w wiosce Caf-Bangui, zabijając przy tym 40
osób. Dzień później oddziały Séléka zaatakowała wioskę Mbingo, 10 kilometrów od Kembé.
Kościoły, katolicki i ewangelicki, w Kembé chroniły wielu przesiedleńców z Caf-Bangui,
których milicja zmusiła do opuszczenia kościelnych murów. 10 października Kembé zostało
ostrzelane. W walkach, które rozpoczęły się o 4:00 rano i trwały do południa, zginęło 150 osób.
Księża ubolewali nad faktem, że wielu katolików oraz kilku radnych parafialnych i katechetów
dołączyło do Antybalaki i zwróciło się przeciwko nim. Ostatecznie opuścili Kembé, aby
ratować życie. Episkopat RŚA konsekwentnie zaprzeczał, że konflikty w kraju miały charakter
religijny, bowiem należy wskazać, iż w około 80 procentach na terenie kraju działają różne
ugrupowania zbrojne, gdzie konflikt wciąż narasta.
1. Z jakimi cierpieniami zmagają się ludzie?
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KA T E C H E ZA
PO MOC KOŚCIOŁO WI
W POT RZEBIE

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad
cierpiącymi, aby włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze
najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego
przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj,
oszczędzaj ich, ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich,
Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Niech Duch Święty
prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.”

M O D L I T WA

CO PRZEŻYWAJĄ CI LUDZIE?

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ICH
CIERPIENIA?

J A K I E C I E R P I E N I A P R Z E Ż Y WA
TA D Z I E W C Z Y N K A ?

• DLACZEGO CI LUDZIE CIERPIĄ?
• JAK IM W T YM WSZYSTKIM
POMÓC?

KATECHEZA
TEMAT: „Płaczcie z tymi, którzy płaczą”
- jak być solidarnym z moimi braćmi w wierze.

MARIA OD JEZUSA
U K R Z Y Ż O WA N E G O

• DLACZEGO MARIA
TRAFIŁA DO
SWOJEGO
STRYJA?
MARIA
OD JEZUSA
UKRZYŻOWANEGO

• JAKIEGO
WYZNANIA BYŁA?
• JAKIEGO
WYZNANIA BYŁ JEJ
STRYJ?
• DLACZEGO JEJ
STRYJ CHCIAŁ JĄ
ZABIĆ?

Zamierzone, czynne i ustawiczne
wyrządzanie przykrości, nękanie,
szykanowanie, dręczenie wybranych
osób lub grup osób mające na celu ich
upokorzenie lub wyniszczenie.

P R Z E Ś L A D O WA N I E

P R A C A W G R U PA C H
PRZEŚLADOWANY I CIERPIĄCY KOŚCIÓŁ
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

FRAGMENT PISMA
ŚWIĘTEGO

„Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą.
płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie
zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie
gońcie za wielkością, lecz niech was
pociąga to, co pokorne!
Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

• DO CZEGO ZACHĘCA NAS
BÓG SŁOWAMI ŚW. PAWŁA?
• DO CZEGO NAS TO
ZOOBOWIĄZUJE?
• JAK MOŻEMY PŁAKAĆ, Z
PŁACZĄCYMI, CZYLI
POMAGAĆ TYM, KTÓRZY
CIERPIĄ?

„Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście
uczynili”
(Mt 25,40)

PA N J E Z U S W Z Y W A N A S D Z I Ś ,
ABYŚMY POMAGALI
CIERPIĄCYM
CHRZEŚCIJANOM!

OKAZUJE MIŁOŚĆ
W PRAKTYCE

• DO CZEGO WZYWA NAS
JEZUS NA DZISIEJSZEJ
KATECHEZIE?
• JAK MOŻEMY OKAZAĆ
NASZE WSPARCIE
PRZEŚLADOWANYM
CHRZEŚCIJANOM?
• CO NAM TO DA?

ZADANIE
DOMOWE

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu
Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze
Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz
ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie
całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im
radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich
imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania
Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu
ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

M O D L I T WA

