
Cele: 

ukazanie istoty powołania

uświadomienie potrzeby refleksji nad kryteriami, w oparciu o które 
rozeznaje się ważne życiowe decyzje

kształtowanie odpowiedzialności za swe życiowe wybory

motywowanie do odważnego podjęcia rozeznanej drogi powołania

uświadomienie potrzeby modlitwy o właściwy wybór życiowej drogi

rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoje życie w duchu samowy-
chowania

Metody:  pogadanka, praca z tekstem, ćwiczenia aktywizujące

Formy pracy:  zajęcia zbiorowe i indywidualne

Środki dydaktyczne:  Pismo św.; teksty wywiadów z małżonkami, księdzem 
i siostrą zakonną

1. Wprowadzenie

Katecheta przytacza różne sytuacje, w których ktoś doświadcza niekom-
petencji czy braku właściwego podejścia ze strony osoby pełniącej jakiś 
zawód czy posługę.

Uczący podaje przykłady: dobrego lekarza, nauczyciela, urzędnika… 
Kiedy spotkamy kogoś takiego, mówimy, że jest to lekarz, nauczyciel, 
urzędnik „z powołania”.

Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę. Jej wyniki wpisywane 
są w tabelkę:

ks. Marek Studenski

Temat: Powołani przez Pana. 
Jak rozpoznać właściwą drogę?
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Co przeżywa 
taka osoba?
Czego doświadczają 
z jej strony inni ludzie?

Jakie są owoce 
jej pracy?

Osoba, która 
lubi swą pracę

Osoba, którą męczy 
wykonywana praca



Prowadzący uświadamia młodzieży, jaka jest waga podejmowania życio-
wych decyzji dotyczących: 1. wyboru stanu życia 2. pracy zawodowej 
3. dalszego rozeznawania powołania. Zwraca uwagę, że rozeznawanie 
powołania jest procesem, który trwa przez całe życie. Małżonkowie mogą 
pełnić różne zawody, ksiądz może pracować na parafii, ale może też 
wyjechać na misje. Zakonnicy odkrywają „powołanie w powołaniu”. 
Można to zilustrować za pomocą schematu na tablicy:

Miejsce zamieszkania

Wypoczynek

Kupno domu, mieszkania

PRACA W PARAFII

POSŁUGA W SZPITALU

gdzie?

jaka?

PRACA W PARAFII

jaka?

gdzie?

PRACA NAUKOWA

INNE DECYZJE

WYCHOWANIE DZIECI

PRACA

KSIĄDZ

MAŁŻEŃSTWO

KATECHEZA W SZKOLE

WYJAZD NA MISJE

ZAKONNIK
KATECHEZA W SZKOLE

WYJAZD NA MISJE

PRACA NAUKOWA
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2. Rozwinięcie

Katecheta rozdaje uczniom teksty wywiadów z małżonkami, księdzem 
i siostrą zakonną (Załączniki 1-3) oraz kartę pracy – (Załącznik 4). 
Wyjaśnia, że wszystkie rozmowy zostały przeprowadzone w lipcu 2018 
roku. Osoby udzielające wywiadów zostały poinformowane, że będzie je 
czytać młodzież i poproszone o to, by ich odpowiedzi były w pełni szczere.  

Młodzież czyta w ciszy wywiady z osobami odpowiadającymi na pytania 
dotyczące ich powołania (Załączniki 1-3). Zadaniem uczniów jest 
wypełnienie karty pracy (Załącznik 4). Katecheta towarzyszy uczniom 
podczas wypełniania kart pracy. 

Po zakończeniu pracy, Prowadzący próbuje podsumować jej wyniki, 
podejmując z uczniami pogadankę. Każdy ma przed sobą wypełnioną 
kartę pracy. 

Powołanie osób biorących udział w wywiadzie:

Małżeństwo – Mateusz i Monika
Kapłaństwo – ks. Przemysław, wikariusz na parafii
Życie konsekrowane – s. Maria Julitta, służebniczka, 
lekarz stomatolog

Znaki odczytane przez osoby rozeznające powołanie

Słowo Boże
„Przyciąganie przez Boga” 
Radość ze spotkań we wspólnocie parafialnej
Wewnętrzne pragnienie 
Wewnętrzne przekonanie, potwierdzone przez innych
Pokój serca
Spotkania i rozmowy z ludźmi – „przypadkowe” wypowiedzi
Świadectwo osób, które już rozeznały swoje powołanie

Osoby towarzyszące rozmówcom w rozeznawaniu powołania:

Rodzice
Ksiądz (duszpasterz, spowiednik)
Katecheta
Przyjaciele
Klerycy
Siostry zakonne
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Porady – Jak rozeznać swoje powołanie?

Módl się.
Miej relację z Jezusem.
Wsłuchuj się w swoje pragnienia.
Czytaj Pismo św.
Rozmawiaj, pytaj.
Słuchaj, co mówią inni.
Bądź odważny, idź za głosem powołania, nie gaś w sobie światła.

W jaki sposób pytane osoby dalej rozeznają swoje powołanie?

Małżonkowie rozeznają, do czego Bóg wzywa ich teraz.
Odnajdują wolę Boga w macierzyństwie, we wspólnocie parafialnej
i pracy.
Oddają Bogu marzenia, przedsięwzięcia, wypoczynek.
Ksiądz codziennie pyta Boga: „Czego konkretnie dziś chcesz ode mnie, 
Panie?”
Ksiądz: „Być może Bóg będzie mnie potrzebował w Meksyku albo 
w Tanzanii?”
Siostra zakonna: „Codziennie rozeznaję powołanie. Teraz już niczego 
nie planuję na jutro”.
Siostra: „Świadomie wybieram konkretne dziś, by trwać przed PANEM 
wiernie i widzieć GO w bliźnim obok”.

Poczucie szczęścia

Małżonkowie Mateusz i Monika: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi. 
Nasze życie, rodzinę postawiliśmy na Jezusie, który jest najlepszym 
i najtrwalszym fundamentem”.
„Im jestem bliżej Boga, tym bardziej zbliżam się do żony i dzieci”. 
Ksiądz Przemek: „Tak! Przyznaję, że nieraz to trudne szczęście. 
Wymagające. Bycie księdzem jest jednak fascynującą przygodą.
Przez te dwa lata bycia kapłanem zobaczyłem, jak bardzo ludzie 
potrzebują Boga. (…) Od tego jestem i z tego zadania bardzo się 
cieszę”.
Siostra Julitta: „Tu i teraz” trwa moje szczęście, bo Pan Jezus jest 
w moim sercu. A TO CHYBA JEST SZCZĘŚCIE?!!!”
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Uczący zwraca uwagę, że uczestnicy wywiadu mieli pytania, 
ale kierując się znakami (Słowo Boże, poznanie wewnętrznych pragnień, 
odkrywanie sensu wydarzeń) i korzystając z pomocy towarzyszących im 
osób, podjęły dobrą decyzję i są jej wierni.

Katecheta porusza problem motywów wyboru drogi życia. Uczniowie 
wymieniają wszystkie motywy, jakimi w tym względzie kierują się ludzie.  
Są one zapisywane na tablicy. 

Nauczyciel prosi młodzież, by oceniła wartość tych motywów z perspekty-
wy owoców powołania.

Następuje lektura Sdz 9, 8-15. Uczący nakreśla kontekst powstania 
biblijnej bajki. Opowiada ją Jotam, syn Gedeona, gdy jego brat Abimelek 
uzurpuje sobie władzę królewską nad Izraelem. Katecheta pyta, jakimi 
motywami kierowały się poszczególne drzewa w kontekście decyzji 
dotyczącej królowania.

Na tablicy pojawia się podsumowanie analizy tekstu biblijnego:

Oliwka – służy oliwą bogom i ludziom
Drzewo figowe – służy ludziom słodyczą i wybornym owocem
Krzew winny – służy sokiem, rozwesela bogów i ludzi

wątpliwości, 
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Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: 
"Króluj nad nami!" Odpowiedziała im oliwka: „Czyż mam się wyrzec 
mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad 
drzewami?” Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: „Chodź ty 
i króluj nad nami!” Odpowiedziało im drzewo figowe: „Czyż mam się 
wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się 
ponad drzewami?” Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: 
„Chodź ty i króluj nad nami! Krzew winny im odpowiedział: „Czyż mam 
się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść 
i kołysać się ponad drzewami?” Wówczas rzekły wszystkie drzewa do 
krzewu cierniowego: „Chodź ty i króluj nad nami!” Odpowiedział krzew 
cierniowy drzewom: „Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, 
chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu! A jeśli nie, niech ogień wyjdzie 
z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie” (Sdz 9, 8-15).
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Krzew cierniowy – żąda władzy, szantażuje, grożąc spaleniem drzew  
libańskich w przypadku odmowy namaszczenia na króla

Uczący w pogadance z uczniami odnosi sens biblijnego opowiadania do 
życia ludzi, wymieniając różne motywy podejmowanych decyzji egzysten-
cjalnych i ich konsekwencje. Podaje przykłady wskazujące na to, że kiero-
wanie się motywem dobrze płatnej pracy czy prestiżu jako głównym 
kryterium rozeznawania drogi życia nie przynosi dobrych owoców ani 
w życiu podejmującego decyzję, ani w życiu tych, którym służy swą pracą.

Podsumowanie

Prowadzący prosi uczniów o wymienienie kryteriów, jakie ich zdaniem 
warto wziąć pod uwagę w rozeznawaniu powołania.

Zadaniem uczniów jest wypisanie recepty zawierającej parę najważniej-
szych rad, by dobrze rozeznać swe powołanie – karta pracy (Załącznik 5)
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Wywiad z małżonkami 
– Moniką i Mateuszem

1. Jakie znaki odczytywaliście odkrywając powołanie?

Monika: Od kiedy pamiętam, zawsze pragnęłam mieć rodzinę, męża, dzieci 
i szczęśliwy dom. Nigdy nie pojawiły się w moim życiu myśli o pójściu do 
zakonu, więc naturalnym było dla mnie, że kiedyś założę rodzinę. Podobali 
mi się chłopcy, ale pragnęłam znaleźć mężczyznę, który będzie także 
opiekuńczy, kochający, czuły, troskliwy i mądry.

Mateusz: Na początku, kiedy ja zastanawiałem się nad swoim powołaniem 
byłem w miejscu, kiedy z jednej strony chodziłem do Kościoła, służyłem 
nawet przy Ołtarzu, a z drugiej strony nie modliłem się i nie miałem relacji 
z Bogiem. Miałem pragnienie bycia mężem i ojcem, nie brałem pod uwagę 
innych możliwości. Kiedy miałem już narzeczoną i „wydawało mi się”, 
że jestem gotowy do małżeństwa, Pan Jezus na kursie dla narzeczonych 
pokazał mi, że On jest obecny cały czas w moim życiu i że życie z Nim jest 
w obfitości, a nie takie marne jak do tej pory. Trzecim znakiem była dla mnie 
modlitwa wstawiennicza, kiedy charyzmatyczna wspólnota modliła się 
za nami jeszcze kilka miesięcy przed ślubem. Tam Pan Jezus utwierdził 
mnie, że zbliżający się ślub z Moniką to jest właściwa dla nas droga oraz że 
ma dla nas wspaniały plan w różnych dziedzinach naszego życia - a dzisiaj 
ten właśnie plan realizuje się na naszych oczach. To niesamowite 

2. Kto towarzyszył Wam na drodze rozeznawania powołania?

Mateusz: Po nawróceniu Pan Bóg postawił na mojej drodze księdza, który 
uczył w mojej szkole, i to właśnie ten ksiądz wyjaśniał mi, na czym polega 
małżeństwo a także pokazywał mi Serce Boga, następnie asystował nam 
w czasie sakramentu małżeństwa, a dzisiaj jest naszym spowiednikiem.

Monika: Z mężem poznaliśmy się 7 lat przed ślubem i od tego czasu zaczę-
liśmy się spotykać. Towarzyszyli nam jako nastolatkom rodzice, znajomi 
i przyjaciele ze studiów. Obserwowaliśmy różne style bycia i zachowania 
tych osób i też wyciągaliśmy z tego wnioski. Ale cały ten czas towarzyszył 
nam sam Pan Jezus, który w pewnym momencie zwrócił nasze serca i oczy 
w Jego stronę. Otóż mniej więcej pół roku przed ślubem musieliśmy zrobić 
kurs narzeczeński, oboje chodziliśmy do Kościoła, ale było to raczej „letnie”. 
Kurs chcieliśmy zrobić szybko wymawiając się studiami i brakiem czasu, 
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dlatego wybraliśmy kurs weekendowy u księży Pallotynów. Jednak Pan 
Jezus tak rozpalił nasze serca na tym kursie, że zamiast szybko go ukończyć, 
zaczęliśmy poszukiwać Jezusa.

3. Co poradzilibyście komuś, kto rozeznaje drogę swego życia?

Monika: Myślę, że trzeba analizować swoje myśli – czy pojawiają się jakieś 
pragnienia, pomysły pójścia do seminarium, zakonu czy bycia mężem/żoną, 
a przede wszystkim pytać Pana Boga do czego mnie powołuje. Pan Bóg daje 
odpowiedzi przez Słowo Boże, innych ludzi i własne wewnętrzne 
poruszenia – które budzą pokój i radość, bądź lęk i nie-pewność.

Mateusz: Dzisiaj wiem, że ważne decyzje w życiu podejmuje się na 
kolanach, a Słowo Boże mówi, że „Pan jest świadomy zamiarów jakie ma 
wobec nas, zamiarów pełnych pokoju a nie zguby”. Wydaje mi się że bliska 
relacja z Jezusem i czas spędzony z Nim pozwoli odkryć swoje powołanie.

4. Czy dalej rozeznajecie swe powołanie?

Można powiedzieć, że każdego dnia rozeznajemy, do czego Pan Bóg nas 
powołuje. Teraz chcemy pełnić Jego wolę w naszej rodzinie, macie-
rzyństwie, wspólnocie i pracy, w codzienności. Oddajemy Panu Bogu nasze 
plany, marzenia, przedsięwzięcia a nawet wypoczynek, jednocześnie 
widząc jak nas w tym wszystkim prowadzi.

5. Czy jesteście szczęśliwi?

Mateusz: Tak! Teraz jestem dopiero szczęśliwy! Życie z Bogiem jest dla mnie 
pasjonujące, im jestem bliżej Boga, tym bardziej zbliżam się do żony i dzieci. 
Ale jak to w życiu, zdarzają się problemy, kłopoty, zmartwienia. Tylko 
że teraz wiem, że On jest ze mną w każdej sytuacji, nie muszę się bać, 
i daje mi siły, aby rozwiązać te problemy lub je po prostu przetrwać.

Monika: Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nasze życie, rodzinę postawiliśmy na 
Jezusie, który jest najlepszym i najtrwalszym fundamentem. Zaprosiliśmy 
Go do naszego małżeństwa a Eucharystia stała się centrum i siłą potrzebną 
do życia. Dzięki temu, kiedy zdarzają się trudności Pan Jezus pomaga nam 
je przezwyciężać a „nad naszym gniewem nie zachodzi słońce”, nawet jeżeli 
czasem latają talerze. 
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Załącznik 2
Wywiad z ks. Przemysławem 
(2 lata kapłaństwa)

1. Jakie znaki odczytywał Ksiądz rozeznając powołanie?

Pierwszym ważnym dla mnie znakiem było ogromne „przyciąganie” 
do Boga, szczególnie do Eucharystii. Już w liceum od pewnego momentu 
starałem się codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmować 
Komunię Świętą. Była to dla mnie najważniejsza chwila w ciągu dnia. Coraz 
częściej też szukałem osobistej modlitwy, starałem się czytać Pismo Święte 
i dobre, religijne książki. Chodziłem także co tydzień na spotkania Oazy 
młodzieżowej.

Drugim znakiem było coraz mocniejsze, wewnętrzne przekonanie, że to 
jest moje powołanie. Zastanawiałem się nad różnymi drogami, jakimi 
mogę dalej pójść. Pytałem siebie: co chcę robić? Gdzie będę szczęśliwy? 
W czym jestem dobry? Nie od razu pojawiła się ostateczna odpowiedź, 
długo się wahałem i miałem różne obawy. Najbardziej niepokoiła mnie myśl 
o braku własnej rodziny. Wątpliwości jednak rozwiewały się w czasie 
lektury Pisma Świętego i podczas modlitwy. Wracało głębokie przekonanie: 
mam pójść do seminarium.

Jest jeszcze trzeci znak, na pewno mniej istotny, ale również ważny. 
Bóg przecież posługuje się także drugim człowiekiem, żeby coś nam 
przekazać. A nieraz słyszałem, że „zostaniesz chyba księdzem”, „nadajesz 
się na księdza”, „byłby z ciebie dobry ksiądz”. Takie słowa były dla mnie 
potwierdzeniem tego, co czułem w sercu.

2. Kto towarzyszył Księdzu na drodze rozeznawania powołania?

Długo o swoich planach nie mówiłem zbyt wiele; jedynie dwa razy 
rozmawiałem o powołaniu z klerykami. Jeden z nich pochodzi z mojej 
parafii i czasem się z nim widywałem, a raz nadarzyła się okazja, by ten 
temat poruszyć. Z drugim rozmawiałem podczas rekolekcji oazowych. 
Bardzo mi wtedy pomogli i rozjaśnili wiele spraw. Dużo także dla mnie 
znaczył przykład mojego katechety – nie mówiłem mu o swoich zamiarach, 
ale świadectwo jego życia inspirowało mnie i pociągało.
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3. Co poradziłby Ksiądz komuś, kto rozeznaje drogę swego życia?

Na pierwszym miejscu: módl się! Proś Pana Boga, żeby pokazał Ci, do czego 
jesteś wezwany i powołany. Ja bardzo dużo światła dostałem, czytając 
Pismo Święte, bo przecież przez Słowo Boże On mówi do nas.

Warto obserwować ludzi wokół i pytać: co mi się podoba? Kim chcę być? 
Co jest moim szczęściem? 

No i warto rozmawiać: jeżeli tylko masz z kim pogadać o swoich planach, 
na pewno warto to zrobić. 

4. Czy dalej rozeznaje Ksiądz swe powołanie?

Jestem pewien, że mam być księdzem. Codziennie jednak pytam Boga: 
„Czego konkretnie dziś chcesz ode mnie, Panie?”. Póki co jestem wikarym 
na wspaniałej parafii, pracuję w szkole, spotykam się z dziećmi i młodzieżą, 
dorosłymi i całymi rodzinami, ale kto wie, co przyniesie przyszłość? 
Być może Pan Bóg będzie mnie potrzebował w Meksyku albo w Tanzanii? 
Tak, nadal rozeznaję swoje powołanie.

5. Czy jest Ksiądz szczęśliwy? 

Tak! Przyznaję, że nieraz to „trudne” szczęście. Wymagające. Bycie księ-
dzem jest jednak fascynującą przygodą. Przez te dwa lata bycia kapłanem 
zobaczyłem, jak bardzo ludzie potrzebują Boga i, z tego powodu, jak bardzo 
potrzebują kogoś, kto im Boga przyniesie. Od tego jestem i z tego zadania 
bardzo się cieszę.
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Załącznik 3
Wywiad z siostrą Marią Julittą, 
Służebniczką NMP Niepokalanie Poczętej 

1. Jest Siostra lekarzem stomatologiem i siostrą zakonną. Które powołanie 
odkryła Siostra jako pierwsze? Jakie znaki odczytywała Siostra 
rozeznając powołanie?

Jestem siostrą zakonną - Służebniczką NMP Niepokalanie Poczętej, gałąź 
„Śląskie” od bł. Edmunda Bojanowskiego. Moje imię - s. Maria Julitta. 
To prawda, że realizuję dwa powołania: siostry zakonnej i lekarza 
stomatologa, które z sobą nie kolidują. Będąc małą dziewczynką, miałam 
wtedy może 6 czy 7 lat, zachwyciłam się moją ciocią, która odwiedziła 
naszą rodzinę. Była siostrą boromeuszką, a w moich oczach dziecka - 
piękną, dystyngowaną, pełną wewnętrznego światła istotą, jakby 
z innego świata. Wtedy pomyślałam krótko: „Będę jak ciocia". I z tą myślą 
nie rozstawałam się, nie mówiąc o tym nikomu. I tak trwało do matury.

2. Kto towarzyszył Siostrze na drodze rozeznawania powołania?

Myślę, że Mama modliła się o powołanie dla któregoś z dzieci, ale jak mi 
później wyznała, nie myślała o mnie. Od Mamy wyszła decyzja mojego 
uczestnictwa w rekolekcjach dla młodzieży żeńskiej w Domu 
Rekolekcyjnym w Panewnikach u ss. Służebniczek. I tak się zaczęła 
przygoda z Siostrami. Potem Siostry przysyłały mi co pewien czas 
zaproszenia na spotkania modlitewne w ich domu. Pytałam też spo-
wiedników o stosowność tej drogi życia dla mnie, ale większość poleciła 
odczekać, przemyśleć decyzję. Po zakończeniu studiów medycznych 
musiałam jednak podjąć wiążącą decyzję, co dalej, bo nie umiałam 
znaleźć sobie miejsca. Wiele ciekawych propozycji perspektyw przede 
mną się otwierało - związanych zarówno z pracą na uczelni jak i życiem 
osobistym.

3. Czy dalej realizuje Siostra obydwa powołania?

Nadal realizuję obydwa powołania, tj. jako siostra zakonna pracuję 
w zawodzie lekarza stomatologa. W tym miejscu chcę dodać, że jest nas 
w Polsce w różnych zgromadzeniach i różnych specjalizacjach około 
40 sióstr lekarek pracujących w zawodzie lekarza medycyny i stomato-
logii.
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4. Co poradziłaby Siostra komuś, kto rozeznaje drogę swego życia?

Jeżeli ktoś młody, wolny czuje „światełko” w sercu i umyśle, by być bliżej 
Boga, to niech go nie gasi, tylko modli się i zapyta kogoś mądrzejszego 
w temacie, jakie kroki dalej podjąć.

5. Czy dalej rozeznaje Siostra swe powołanie?

Tak, codziennie. Teraz jednak już niczego nie planuję „na jutro”. 
Świadomie wybieram konkretne „dziś”, by trwać przed PANEM wiernie 
i widzieć GO w bliźnim obok, a to często bywa prawie heroicznym 
wyzwaniem.

6. Czy jest Siostra szczęśliwa?

Często zadaję sobie to pytanie i odpowiadam sobie - Jestem na właści-
wym miejscu.  „Tu i teraz” trwa moje szczęście, bo Pan Jezus jest w moim 
sercu. A TO CHYBA JEST SZCZĘŚCIE?!!!!!!!!!!!!!!


