
05.05.2020r. Religia kl. VII 

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa 

Podręcznik s.129-131 

Cele katechetyczne- Zapoznanie z biografią i dziełem św. Franciszka z Asyżu. Kształtowanie postawy 

otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 

Modlitwa  

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.  

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.  

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.  

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.  

5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż.  

7. Nie kradnij.  

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.  

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.  

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 Słyszymy często w środkach społecznego przekazu o problemach ludzi ubogich na różnych 

kontynentach. Popatrzcie teraz na mapę ubóstwa na świecie zamieszczoną w podręczniku. Które 

kraje są najbiedniejsze? Także w Polsce wielu ludzi potrzebuje pomocy. Wiele dzieci jest 

niedożywionych. Spotykamy także ludzi, którzy spieszą z pomocą i wsparciem dla potrzebujących. 

Jedni działają na wielką międzynarodową skalę, a inni w swoim środowisku – mieście, osiedlu itp. 

Kierują się przy tym różnymi pobudkami. Sami na pewno braliście udział w jakiejś akcji, wspierającej 

potrzebujących.  

Nie jest trudno pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Trzeba tylko naszego otwartego serca.  

 Kościół od chwili swego powstania zawsze troszczył się o ubogich i nawoływał za Chrystusem: 

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

Jeden ze świętych Kościoła katolickiego w sposób szczególny zasłynął swoją miłością do ludzi 

biednych i odczytaniem na nowo Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Przyjrzyjmy się dzisiaj bliżej osobie św. 

Franciszka z Asyżu. Zobaczcie, co wydarzyło się w Jego życiu. 

 Podręcznik s. 130 



Święty Franciszek sam stał się ubogi i powołał ruch „ubogich”, ukazując w ten sposób, że powołaniem 

chrześcijanina jest to, by być ubogim, by Boga i wartości duchowe uznać za największe bogactwo, by 

wystrzegać się pokusy materializmu, żądzy władzy i konsumpcjonizmu. Z tego powodu Franciszek 

często jest uznawany za największego naśladowcę Chrystusa wszechczasów. Zastanówmy się teraz 

wspólnie, jak my, dziś, w naszym środowisku, możemy naśladować Chrystusa i św. Franciszka w 

służbie ubogim. Nikt nie wymaga od nas oddania wszystkiego, co mamy, ale warto szukać sposobów 

wsparcia tych, którzy mają mniej niż my.  

Wypełnijcie plan znajdujący się w Kartach pracy, wpisując konkretne działania temat 40 

 

Notatka do zeszytu 

Święty Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na głos Chrystusa 

oddał ojcu wszystko - nawet ubrania. Stał się ubogi i zaczął służyć ubogim, zakładając zakon braci 

mniejszych. W ten sposób ukazał, że powołaniem chrześcijanina jest być ubogim i uznać Boga za 

największe bogactwo, wyrzekając się materializmu i żądzy władzy. 

Uzupełnij zadanie 2 w Kartach pracy  

Modlitwa 

 Proponuje krótki rachunek sumienia na tle wybranej muzyki. 

• Co jest moim bogactwem?  

• W jaki sposób mogę się nim podzielić? 

 • Jak często dziękuję Bogu za to, co mam? 

 • Co znaczą dla mnie słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili”? 

 

 


