s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka

Z MATKĄ ZOFIĄ UCZYMY SIĘ SŁUCHAĆ BOGA
wiek: klasy I - III
czas: 45 minut
cele ogólne:
dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej z Maciejowskich
i dostrzeżenie jej jako osoby słuchającej i posłusznej Bogu.
wychowawczy: kształtowanie pragnienia słuchania Boga i dążenia do świętości

PRZEBIEG KATECHEZY:
1. Wstęp
- Modlitwa o umiejętność słuchania głosu Boga Panie Jezu, prosimy Cię, ucz nas tak jak Ty, zawsze słuchać głosu Pana Boga. Chcemy
usłyszeć to, co do nas mówi i być Mu posłuszni. Prosimy o to słowami, którymi Ty sam nas
nauczyłeś: Ojcze nasz…
2. Rozwinięcie
- Pogadanka Katecheta pokazuje uczniom kilka obrazów znanych świętych i błogosławionych.
Co mają ze sobą wspólnego osoby przedstawione na obrazkach? (To są osoby święte;
żyją w niebie)
Katecheta wyjaśnia uczniom, że osoby, o których wiemy, że są w niebie, nazywamy świętymi
lub błogosławionymi.
Kto może zostać świętym?
Kto

jest

przedstawiony

na

obrazkach?

i błogosławionych?
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Jakich

jeszcze

znacie

świętych

- Opowiadanie Powiedzieliście, że świętym może zostać (katecheta przytacza wypowiedzi uczniów). Święty
to także człowiek, który słucha Pana Boga i jest posłuszny Jego głosowi.
Dziś opowiem wam o Zofii Czeskiej, która już wkrótce zostanie uroczyście ogłoszona
błogosławioną. Zofia jest błogosławiona, czyli szczęśliwa, to znaczy, że mieszka z Jezusem
w niebie. Posłuchajcie (katecheta może opowiadać historię, posługując się obrazkami lub
prezentacją):
Zosia Czeska urodziła się w 1584 roku, czyli już ponad 400 lat temu, w okolicach
Krakowa. Miała pięciu braci i trzy siostry. Miała więc liczne rodzeństwo.
Zosia była wesołą i szczęśliwą dziewczynką. Bardzo kochała Pana Boga i Jego Matkę.
Była też posłuszna rodzicom, którzy tu, na ziemi zastępują nam Pana Boga. Rodzice bardzo
cieszyli się, że ich córka jest posłuszna. Uczyli także Zosię modlitwy, bo w ten sposób mogła
rozmawiać z Bogiem i słuchać Jego głosu.
Gdy Zosia dorosła, została żoną Jana, lecz po sześciu latach Jan umarł i została sama.
Zastanawiała się wówczas, co dalej robić w swoim życiu. Dlatego modliła się do Boga, aby
pomógł jej rozpoznać, co ma czynić. Bardzo chciała usłyszeć głos Pana Boga, bo wiedziała,
że jeśli postąpi tak, jak On chce, będzie zawsze szczęśliwa.
Zofia mieszkała w Krakowie i spotykała tam biedne i osierocone dziewczęta, które nie
miały gdzie mieszkać. Nie miały także gdzie się uczyć, ponieważ w tamtych czasach w ogóle
nie było w Polsce szkół dla dziewcząt. Dlatego Zofia, szukając woli Pana Boga podczas
uczestniczenia we Mszy świętej i czytania Pisma Świętego, postanowiła taką szkołę
zorganizować w swoim domu w Krakowie i wziąć pod opiekę te biedne dziewczęta, oddając
im wszystkie swoje pieniądze. Założyła także zgromadzenie sióstr prezentek, aby po jej
śmierci prowadziły założoną przez nią szkołę. Była bardzo szczęśliwa, że słucha Pana Boga
i może pomagać innym.
Wszystkie dziewczęta bardzo kochały Zofię, gdyż ona była dla nich dobra jak mama
i otaczała je swoją serdeczną troską. W szkole Matki Zofii dziewczęta uczyły się czytać,
pisać, liczyć, prać, szyć i haftować. Ale uczyły się także modlić i być dobrymi dla innych.
Były szczęśliwe, że ktoś im pomaga, i że mają dom, w którym mogą mieszkać i uczyć się.
Matka Zofia umarła dnia 1 kwietnia 1650 roku, otoczona miłością przez uczennice
i siostry, w wieku 66 lat. Nadal jest szczęśliwa, ponieważ całe swoje życie słuchała Pana
Boga i teraz żyje z Nim w niebie.
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- Pytania do tekstu Kiedy urodziła się Zofia? (w 1584 roku, ponad 400 lat temu;)
W jaki sposób Zofia słuchała Boga, gdy była małą dziewczynką? (słuchała rodziców;
modliła się)
W jaki jeszcze sposób Zofia słuchała Pana Boga, gdy dorosła? (uczestniczyła we Mszy
świętej; czytała Pismo Święte)
Jak Zofia pomogła biednym dziewczętom? (Założyła dla nich szkołę; przyjęła do swojego
domu; oddała im wszystkie swoje pieniądze)
Dlaczego dziewczęta kochały Zofię? (bo im pomogła; była dla nich dobra jak mama)
Co to oznacza, że Zofia jest błogosławiona? (to znaczy, że jest szczęśliwa; żyje z Panem
Bogiem w niebie)

- Podsumowanie opowiadania Matka Zofia już od najmłodszych swoich lat słuchała Pana Boga i była Mu posłuszna.
W modlitwie prosiła Boga, by pomógł jej zrozumieć, co ma czynić. Pan Bóg chciał, by
całkowicie oddała swoje życie dziewczętom, przyjmując je do swojego domu i dając im
potrzebne wychowanie i wykształcenie. Matka Zofia założyła także zgromadzenie sióstr
prezentek, by kontynuowały podjęte przez nią dzieło. Ponieważ była doskonale posłuszna
Panu Bogu, dziś żyje z Nim w niebie, a wkrótce zostanie ogłoszona błogosławioną. I my
także możemy się od niej uczyć, jak słuchać Boga.

- Praca w parach W jaki sposób my możemy dziś naśladować Matkę Zofię?
Uczniowie parami przez kilka minut wypisują na kartkach swoje pomysły. Następnie każda
para dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Można zrobić to w formie słoneczka na tablicy.

- Zapisanie tematu i notatki Proszę, zapiszcie sobie dzisiejszy temat: Z Matką Zofią uczymy się słuchać Boga.
Katecheta dyktuje uczniom notatkę:
Zofia Czeska słuchała Pana Boga i dlatego przez całe swoje życie była szczęśliwa, a teraz
żyje z Bogiem w niebie. Zofia słuchała Pana Boga, gdy:
- słuchała rodziców
- modliła się
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- uczestniczyła we Mszy Świętej
- czytała Pismo Święte.
My też chcemy słuchać Boga i być świętymi. Możemy więc prosić Matkę Zofię, by nam
w tym pomagała.
Matka Zofia Czeska zostanie ogłoszona błogosławioną dnia 9 czerwca 2013 roku
w Krakowie Łagiewnikach.
3. Zakończenie
- Modlitwa Powiedzieliśmy sobie, że możemy naśladować Matkę Zofię. Ale oprócz tego możemy
również modlić się przez jej wstawiennictwo do Boga, by wypraszała nam potrzebne łaski.
Proszę, pomyślcie teraz przez chwilę, o co chcielibyście prosić Boga przez wstawiennictwo
Matki Zofii.
Następnie katecheta zachęca uczniów do głośnego wypowiedzenia swoich próśb. Po czym
katecheta kończy modlitwę słowami:
Matko Zofio, ucz nas słuchać Boga i być Mu posłusznym. Pomagaj nam stawać się
świętymi. Tak jak ty chcemy mieszkać z Jezusem w niebie.
Wstawiaj się za nami (dzieci powtarzają wezwanie: Wstawiaj się za nami).
- W zależności od czasu: Zadanie domowe lub praca na katechezie - kolorowanka Katecheta rozdaje dzieciom kolorowanki.
Tak jak Matka Zofia chcemy być z Jezusem w niebie. Z Matką Zofią uczymy się słuchać
Boga. Słuchamy Boga między innymi wtedy, gdy się modlimy. Dlatego bardzo was proszę
byście dorysowali siebie na rysunku, a następnie go pokolorowali i wkleili do zeszytu.
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