S. Anna Miecińska FMA
Katecheza dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
Temat: „Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę” – św. Jan Bosko
Cele:
 ukazanie uczniom znaczenia i wartości prawdziwej miłości na podstawie Mt 22, 37-39; Łk 10,
27, której Bóg pragnie dla każdego człowieka nadając przez to sens życiu
 ukazanie domu rodzinnego i szkoły jako miejsca umożliwiającego kształtowania postawy
wrażliwej na ludzi, którzy łakną i pragną naszej miłości
 dyskryminacja lekkiego, płytkiego i egoistycznego podejścia do życia a szczególnie do
miłości
 ukazanie potrzeby odpowiedzialności i dojrzałości w miłości
Metody: pogadanka, elementy wykładu, burza mózgów, praca z tekstem, słoneczko
Formy pracy: zajęcia zbiorowe i praca indywidualna
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, myśli ks. Bosko po jednej na kartce, prostokątne żółte kartki
(promienie), powielony dla każdego ucznia formularz, magnetofon z płytą melodii
1. Wprowadzenie
 Katecheta rozpoczyna od krótkiego opowiadania pt.: „Powiedz to pierwszy”, Bruno Ferrero:
On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycie. Zaś ona kobieta łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona
zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły.
Historia, jakich wiele.
Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała
się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z
łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi
lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta.
Potrząsali tylko głowami.
Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł:
- Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć...
Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka,
która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym
głosem:
- Ty nie umrzesz!
- Dlaczego? - zapytała kobieta lekko wzdychając.
- Ponieważ ja cię potrzebuję!
- To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś?
Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. A
lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za
wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie.
Znamy wiele takich pięknych podobnych historii miłosnych, począwszy od Kopciuszka,
poprzez dzieła literackie literatury pięknej, do może brukowych miłości. Znamy również relacje
o miłosnych przeżyciach z czasopism, z listów do redakcji rozmaitych pism. Znamy różne
miłosne historie nawet i z własnego doświadczenia. Tylko czy to jest MIŁOŚĆ? Spróbujemy
dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest? Czym charakteryzuje się prawdziwa miłość?
2. Rozwinięcie
 Katecheta rozdaje wszystkim uczniom małą prostokątną żółtą kartkę
 Uczniowie mają za zadanie napisanie słowo, które według nich określa czym jest miłość?
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W tym czasie katecheta umieszcza na środku tablicy żółte kółko, w którego centrum jest
słowo MIŁOŚĆ
Uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy relacjonują wyniki swojej pracy i przypinają
swój „promień” wokół koła (powstaje słońce)
Katecheta prosi dwóch chętnych uczniów by usystematyzowali „promienie” tak aby
jednakowe stwierdzenia znalazły się koło siebie i dokonali małego podsumowania,
„statystykę” jakich stwierdzeń jest najwięcej i jak myślą dlaczego?
Katecheta prosi ucznia o odczytanie fragmentu tekstu z Pisma Świętego Mt 22, 37-39; Łk
10, 27
Prowadzący po wysłuchaniu słów Ewangelii podejmuje z uczniami dialog.
Istnieje przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z
całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. To
bardzo ważne zdanie.
 Czy jednak ludzie umieją wykorzystać jego wartości i z głębokim, prawdziwym
oddaniem, zwrócić się ku drugiemu człowiekowi?
 Czy miłość jest dla nich najważniejsza, czy postępując w życiu bez miłości, nie zatracają
się w sobie?
 Czy młodzi ludzie, którzy przekraczają próg życia, mogą i powinni nauczyć się miłości?
Jej właściwością jest refleksyjność. Miłość sama nosi w sobie miarę miłości. Istotą miłości
jest to, że chce być coraz bardziej miłością.
Kiedy miłość polepsza samą siebie?
Katecheta rozdaje każdemu uczniowi formularz (Załącznik nr1). Bóg będzie działał w
życiu każdego z nas. Przy każdym z wersetów zaznacz, na ile jesteś przekonany, że także w
twoim życiu szczerze pragniesz żyć dla Miłości. Wykorzystaj do tego „skalę wewnętrznego
przekonania”. (można w tle puścić muzykę)
Prowadzący kontynuuje temat krótkim wykładem.
Nie wszystko jest miłością ewangeliczną, a skądinąd wiadomo, że największym
zagrożeniem dla każdej prawdziwej cnoty są jej podróbki, które tę cnotę ośmieszają,
dewaluują i od niej odstręczają zdrowo myślących ludzi. Może więc, powtarzając za
Augustynem jego "Kochaj i rób, co chcesz", musimy mieć jasność, co rozumie on przez
miłość (kochaj) i co oznacza dla niego wolność (co chcesz). Musimy wiedzieć, że nie chodzi
mu tu o wszystko, co dzisiaj określa się mianem miłości, ale o miłość ewangeliczną, której
uczył i uczy Chrystus, albo raczej: którą ON BYŁ, I KTÓRĄ ON JEST także obecnie.
Doskonale zrozumiał to założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego św. Jan Bosko, który
wcielał w czyn słowa św. Augustyna i powtarzał swoim chłopcom „Rób to co możesz, a Pan
Bóg uczyni resztę”. Ks. Bosko, doskonale wiedział, że prawdziwa Miłość stwarza przestrzeń
do samorealizacji. Robię coś dla drugiej osoby, ponieważ chcę, a nie dlatego, że muszę.
Uczucie to polega na świadomej rezygnacji z części własnych, egoistycznych potrzeb
wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi.
Katecheta wręcza uczniom losowo wyciągane przez nich karteczki z myślami ks. Bosko
(Załącznik nr2). Prowadzący zachęca ochotników do wypowiedzi swoich refleksji nad
otrzymanym „przesłaniem” w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi.

3. Podsumowanie
 Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl:
"Moja mama, mój tata, moja dziewczyna, chłopak, moje dzieci, moja żona lub mąż
doskonale o tym wiedzą". Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym,
co je różni, to jest miłość.
Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, kiedy zobaczyła trzech staruszków, z
wypisanymi na twarzy latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu.
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Ona nie znała ich, więc powiedziała:
- Nie wydaje mi się, abym was znała, ale musicie być głodni. Wejdźcie, proszę, do domu i
zjedzcie coś.
Oni odpowiedzieli:
- Nie ma w domu męża?
- Nie, odpoczywa, nie ma go w domu.
- W takim razie nie możemy wejść - odpowiedzieli.
Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta opowiedziała mu to, co się zdarzyło.
- A więc, skoro wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby weszli.
Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn do domu.
- Nie możemy wejść wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie.
- Dlaczego? - chciała się dowiedzieć kobieta.
Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich przyjaciół i wyjaśnił:
- On ma na imię "Dostatek".
Następnie wskazał drugiego:
- On ma na imię "Sukces", a ja mam na imię "Miłość". Teraz wróć i zdecyduj razem z Twoim
mężem, którego z nas zaprosicie do waszego domu.
Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu mężowi wszystko, co powiedzieli jej trzej
mężczyźni. Ten się ucieszył:
- Jak pięknie!! Zaprosimy Dostatek, aby wszedł i wypełnił nasz dom!!!
Jego żona nie zgadzała się i spytała:
- Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu?
Ich córka słuchała tej rozmowy i weszła im w słowo:
- Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść Miłości? W ten sposób nasza rodzina byłaby
pełna miłości.
- Posłuchajmy rady naszej córki, powiedział mąż do żony. Pójdź i zaproś Miłość, niech będzie
naszym gościem.
Żona wyszła i spytała:
- Który z Was to Miłość? Niech wejdzie, proszę i będzie naszym gościem.
Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. Także dwaj pozostali podnieśli się i ruszyli
za nią. Trochę zdziwiona kobieta pyta Dostatek i Sukces:
- Zaprosiłam tylko Miłość, dlaczego idziecie także wy?
Oni odpowiedzieli razem:
- Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj zostaliby na zewnątrz, ale zaprosiłaś
Miłość, a tam gdzie idzie ona, idziemy i my. Tam, gdzie jest Miłość, jest też Dostatek i Sukces.
Autor nieznany


Warto na koniec jako podsumowanie zademonstrować lub polecić młodzieży materiał ze
strony internetowej
„To co dajesz od siebie, zawsze do Ciebie wraca”
http://www.youtube.com/watch?v=imppTqa6rEg

4. Zapis do zeszytu
Temat: „Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę” – św. Jan Bosko
Jak prawdziwie brzmią słowa profesor Barbary Skargi:
„Miłość to radość z cudzego istnienia. Tu nie chodzi o jedność, lecz o coś przeciwnego: o
głębokie uznanie inności (...) zachwyt nad drugą istotą: dziękuję Ci, że jesteś inny. To jest
najgłębsze w miłości”.
Zadanie domowe:
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Należy wkleić myśl ks. Bosko i napisać, krótką refleksje jako przesłanie dla siebie i innych.
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Załącznik nr1
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„…każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1J 4,7b)
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„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa” (Ga 5, 22-23)
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5
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą”
(1 Kor 13,4)
1
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3
4
5
„Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej
miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie” (1 P 1,22)
1
2
3
4
„Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć” (1 J 2.10)
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„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13)
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„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16b)
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„Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna” (Prz 3,5-6)
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„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu” (Rz 13,10a)
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„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13,13)
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Załącznik nr2

1. „Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie”
2. „Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera, wypływająca ze świadomości wolnej od
grzechu”

3. „Jeżeli chcecie, by wasze życie było radosne i spokojne, musicie starać się żyć w Łasce Bożej”
4. „Nie uważaj za przyjaciół tych, którzy cię nadmiernie chwalą”
5. „Musimy szukać sposobu jak zjednać sobie ludzi i powiększyć grono przyjaciół w czynieniu
dobra. Albowiem naszym obowiązkiem jest czynić wszystkim dobrze”

6. „Dbajcie w szczególny sposób o dzieci, chorych, starszych i biednych a zasłużycie sobie na
Błogosławieństwo Boże i szacunek ludzi”

7. „Kochaj twoje zadania, jeśli chcesz je dobrze spełniać”
8. „By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi, cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, nie
krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać”

9. „Ten kto jest pokorny i kochający, będzie zawsze kochany przez wszystkich, przez Boga i przez
ludzi”

10. „Masz tylko jedną duszę i jeśli będzie zbawiona, wszystko zbawione. Jeśli stracona wszystko
stracone na zawsze”

11. „Kto chce pracować owocnie musi mieć w sercu miłość, a w pracy cierpliwość”
12. „Postaraj się zawsze działać w oparciu o wiarę a nie z przypadku, lub dla względów ludzkich”
13. „Nie odkładajcie na jutro dobra, które możecie uczynić dzisiaj, ponieważ jutro może nie
będziecie już mieli więcej czasu”

14. „Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować”
15. „Panu Bogu się podoba, by to co czynimy dla Niego było czynione z radością”
16. „Tylko rzeczy dobre są prawdziwym bogactwem, które przygotowuje nam miejsce w niebie”
17. „Być dobrym nie polega na nie popełnieniu jakiegoś błędu, o nie! Być dobrym polega na tym,
by mieć wolę poprawienia się”

18. „W momencie śmierci zbierzemy to, co zasialiśmy w życiu”
19. „Bądźcie życzliwi wobec innych, kochajcie ich, pomagajcie im i traktujcie jak braci. Nie
braknie wam pomocy Boga i Maryi Wspomożycielki”

20. „Przyrzeknijcie mi kochać się jak bracia”
21. „Ciało musi pomagać duszy czynić dobro, musi jej służyć. Dusza jest PANIĄ ciała”
22. „Znoś chętnie braki innych, jeżeli chcesz, by inni znosili twoje”
23. „Niech Bóg kosztuje nas ile chce, nigdy nie jest za drogi”
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24. „Pan Bóg nie patrzy na rodzaj pracy, ale patrzy na cel kogoś, kto ją wykonuje. Bowiem
wszystkie zajęcia są jednakowo szlachetne, ponieważ w równy sposób widziane w Oczach
Bożych”

25. „Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę. On cię nie oszuka, jeśli pracujesz dla Niego”
26. „W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w
niebie”

27. „Bądź posłusznym a będziesz świętym”
28. „Najświętsza Dziewica pomoże nam wkroczyć na drogę do nieba”
29. „Uczestniczyć w pełni we Mszy św. znaczy zrujnować cały dorobek diabła”
30. „W momencie śmierci zbiera się to, cośmy zasiali podczas całego życia”
31. „To co uświęca to nie cierpienie, ale cierpliwość”
32. „Prawdziwą zemstą katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która nas obraża”
33. „Pracujmy z sercem. Pan Bóg odpłaci nam jak dobry gospodarz. Wieczność będzie
wystarczająco długa, by odpocząć”

34. „Umiarkowanie i praca są najlepszymi stróżami cnoty”
35. „Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je
uczynili"

36. „Całe życie człowieka powinno być ciągłym przygotowaniem się do śmierci”
37. „Nie lękaj się niczego, kto ma Boga ma wszystko”
38. „Historia uczy, że zawsze cnota była kochana i zawsze byli czczeni ci, którzy ją praktykowali”
39. „Jeżeli chcemy, by dobrze się miały nasze duchowe i materialne interesy, dbajmy najpierw, by
przede wszystkim szły dobrze interesy Boże i zatroskajmy się o dobro duchowe i moralne
naszego bliźniego, czyniąc jałmużnę”
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