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„ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”.
MATKA ZOFIA CZESKA
wiek: klasy IV - VI
czas: 45 minut
cele ogólne:
dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej z Maciejowskich i ukazanie
w jaki sposób realizowała ona swoje powołanie do świętości
wychowawczy: kształtowanie pragnienia kroczenia drogą świętości w codziennym
życiu

PRZEBIEG KATECHEZY:
1. Wstęp
- Modlitwa o dar świętości Panie Jezu, Ty nas powołujesz, abyśmy w każdej chwili żyli blisko Ciebie. Każdego z nas
powołujesz do świętości. Dlatego prosimy Cię dziś, abyś zawsze był z nami i uczył nas iść za
Tobą.
Prosimy Cię: BĄDŹ Z NAMI, PANIE JEZU (Zachęcamy dzieci, aby powtórzyły to
wezwanie).


Przez cały dzień dzisiejszy…



Podczas każdej przerwy…



Na każdej lekcji…



Gdy nam smutno i gdy jesteśmy szczęśliwi…



Podczas spotkań z kolegami i koleżankami…



Gdy pracujemy i gdy odpoczywamy…



W naszej rodzinie…



Podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków…
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Prosimy Cię o to, który jesteś obecny wśród nas oraz który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
2. Rozwinięcie
- Uświadomienie celu katechezy Katecheta pyta dzieci:
Kim, według was, jest człowiek święty?
W jaki sposób święci żyją wśród nas? (zadaniem katechety, z wypowiedzi uczniów,
jest wydobycie dwóch aspektów obecności świętych: 1) każdy z nas jest powołany do
świętości, są ludzie święci, którzy żyją razem z nami; 2) święci w niebie, obecni
duchowo, który się za nami wstawiają przed Bogiem i opiekują się nami)
Jakich znacie świętych?
- Praca z Pismem Świętym Katecheta prosi wybranego ucznia, aby przeczytał podany fragment. Można to uczynić dwa
razy.

1 P 1, 15-16
W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was
powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

- Pytania do tekstu Do czego zaprasza nas Pan Jezus w tym fragmencie? (Do tego, abyśmy byli święci)
W jaki sposób możemy stać się świętymi? (Gdy naśladujemy postawy Pana Jezusa)
Kto jest powołany do świętości? (Każdy człowiek)
- Pogłębienie Do świętości powołany jest każdy człowiek. Świętym może być człowiek posiadający
rodzinę, ksiądz, siostra zakonna, człowiek samotny i każdy inny. Pan Jezus zaprasza nas,
abyśmy słuchali Jego głos

i naśladowali

Jego czyny.

Znamy wielu świętych

i błogosławionych, którzy przyjęli Jego zaproszenie i dziś są już z Nim w niebie. Wśród tego
grona jest także pewna siostra, która już wkrótce, to jest 9 czerwca tego roku, zostanie
ogłoszona błogosławioną. Jakie jest jej imię? Dowiecie się, rozwiązując krzyżówkę.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Dzięki niemu stajemy się dziećmi Boga.
2. Nazwa budynku lub wspólnoty.
3. Pieśń Maryi.
4. Trzecia cnota Boska.
5. Jedna, ale według czterech autorów.
6. Zawód św. Mateusza Ewangelisty.
7. Oddziela nas od Boga.
8. Np. judaizm, buddyzm, islam.
9. Jeden z grzechów głównych.
10. Widzialny znak niewidzialnej łaski.
11. Inaczej Pismo Święte.
Odpowiedzi: chrzest; kościół; magnificat; miłość; ewangelia; celnik; grzech; religia;
lenistwo; sakrament; biblia. Hasło: Zofia Czeska.
Zofia Czeska urodziła się w 1584 roku, w okolicach Krakowa. Miała pięciu braci i trzy
siostry.
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Gdy miała lat 16 została żoną Jana, lecz po sześciu latach Jan umarł i została sama, gdyż
nie mieli dzieci.
Zofia należała do Arcybractwa Miłosierdzia, którego celem było niesienie pomocy
potrzebującym. Po śmierci męża ta działalność dobroczynna jej nie wystarczała. Jej
pragnieniem było oddać całkowicie Bogu siebie oraz wszystko, co posiadała. Podczas
modlitwy prosiła Pana Boga, by pomógł jej rozpoznać, w jaki sposób ma to uczynić.
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 postanowiła taką szkołę zorganizować
w swoim domu w Krakowie i zająć się nauczaniem i wychowaniem dziewcząt. W ten sposób
chciała przygotować dziewczęta do dalszego samodzielnego, dorosłego życia i prowadzenia
domu.
Zofia założyła także zgromadzenie sióstr prezentek, aby po jej śmierci siostry prowadziły
założoną przez nią szkołę.
Matka Zofia umarła dnia 1 kwietnia 1650 roku, otoczona miłością przez uczennice
i siostry, w wieku 66 lat.

- Podsumowanie Matka Zofia z całego serca kochała Pana Boga i była Mu posłuszna. Często przystępowała do
sakramentów świętych i adorowała Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Kochała także
bardzo dzieci i troszczyła się o dobre ich wychowanie, oddając im w tym celu swój dom,
majątek i całe swoje życie. Na wzór Pana Jezusa wszystkim czyniła dobrze. Dlatego już
wkrótce zostanie ogłoszona błogosławioną, a my możemy się modlić o łaski za jej
wstawiennictwem, o to, by i nam pomagała stawać się świętymi.
W jaki sposób możemy brać przykład od Matki Zofii w naszym codziennym życiu?
(Wypowiedzi dzieci, np.: pomoc biednym, życie w bojaźni Bożej, wypełnianie woli Pana Boga,
modlitwa, pomoc bliźnim, przyjmowanie sakramentów)
3. Zakończenie
- Notatka do zeszytu Zapiszcie sobie, proszę, temat dzisiejszej katechezy: „Świętymi bądźcie”. Matka Zofia
Czeska.
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Katecheta dyktuje uczniom notatkę:
Matka Zofia Czeska żyła w latach 1584-1650. W całym swoim życiu bardzo kochała
Pana Boga i wypełniała Jego wolę. Oddała Mu się całkowicie, poświęcając siebie i swój
majątek ubogim i osieroconym dziewczętom, dla których założyła szkołę we własnym domu
w Krakowie. Dla trwałości podjętego dzieła założyła zgromadzenie sióstr prezentek, które
zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
Matka Zofia daje nam przykład świętego życia i zawierzenia Bogu. Pokazuje nam, że
każdy z nas może być święty.
Kościół ogłosi ją błogosławioną dnia 9 czerwca 2013 roku w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

- Modlitwa Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Prosimy Cię, udziel
nam daru świętości.
Katecheta zaprasza uczniów, aby – kto chce – poprosili Jezusa o dar świętości (katecheta
zaczyna): Panie Jezu, udziel mi daru świętości; Panie Jezu, pomóż mi być świętym, lub innymi
słowami.
Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.
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