
Religia kl. 7     17.03.2021 r. 

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa. 

 

 

1. Modlitwa: 

 

Katecheta prosi, by uczniowie sami zaproponowali intencję modlitwy, po czym rozpoczyna 

wspólne odmawianie Dekalogu: 

„Jam jest Pan, Bóg twój…” 

 

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy: 

Katecheta pyta: 

- Dlaczego Kościół średniowieczny potrzebował reform? 

- Co to jest „inwestytura”? 

- Jakie zmiany dokonały się w Kościele dzięki papieżowi Grzegorzowi VII? 

 

3. Sytuacja egzystencjalna: 

Katecheta wprowadza: 

Często słyszymy w środkach społecznego przekazu o problemach ludzi ubogich na 

różnych kontynentach. Popatrzcie na mapę ubóstwa na świecie zamieszczoną w podręczniku. 

- Które kraje zostały zaliczone do najbiedniejszych? 

- Jaka jest proporcja pomiędzy krajami bardzo biednymi i bardzo bogatymi? 

- Co waszym zdaniem jest przyczyną ubóstwa na świecie? 

- Jak na tym tle wygląda Polska? 

 

  

Także w Polsce wielu ludzi potrzebuje pomocy. Wiele dzieci jest niedożywionych.  

- Co jest przyczyna biedy w naszym kraju? 

- Jak zaradzić tej sytuacji? 

 

Mimo skromnych niejednokrotnie warunków życia w naszym społeczeństwie 

spotykamy bardzo wielu 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. Może ktoś 

chciałby podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie? 

Uczniowie dzielą się swoimi przeżyciami. 

 

Katecheta podsumowuje:  

Jak usłyszeliśmy nie jest trudno pomóc komuś kto jest w potrzebie trzeba tylko naszego 

otwartego serca. O tym, że tak jest Kościół wiedział zawsze…  

 

 

Katecheta kontynuuje:  

Nic więc dziwnego w tym, 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.  To św. Franciszek z Asyżu. Przyjrzymy się dziś dokładniej jego biografii i 

spróbujemy czegoś się od niego nauczyć.  

 

Tu katecheta poleca na mapie w podręczniku (s. 130) odszukać Asyż i zaczyna opowiadać 

biografię świętego Franciszka: 

 

Jan Bernadrone (późniejszy św. Franciszek z Asyżu) przyszedł na świat  w roku 1181 

lub 1182, we Włoszech, w umbryjskiej miejscowości Asyż, w rodzinie bogatego kupca Piotra 

Bernardone.  Jego ojciec nazywał go często Franciszkiem i to imię przylgnęło do niego „po 

wsze czasy”. Ojciec marzył, by jego syn został kupcem, młodemu Franciszkowi nie w głowie 

było jednak kupieckie rzemiosło. Marzył by być rycerzem i w beztroskiej atmosferze (pośród 

zabaw i swawoli) spędzał swoje młodzieńcze lata. 

W wieku lat dwudziestu wyruszył na wyprawę wojenną – nie przyniosła mu ona jednak 

sławy… trafił do niewoli, gdzie poważnie się rozchorował… I śmiało można powiedzieć, że 

Pan Bóg posłużył się ta chorobą, by odmienić jego życie. Dzięki tym trudnym doświadczeniom 

Franciszek nie tylko zaczął dostrzegać ludzi chorych i ubogich, ale także otworzył swoje serce 

na Boży głos i usłyszał zaproszenie do innego niż dotychczas życia. Modląc się kiedyś w 

kościele św. Damiana usłyszał Chrystusową zachętę: „Franciszku, idź i napraw mój Kościół, 

który jak widzisz, cały jest w ruinie”… 

O tym co było dalej dowiemy się z podręcznika. 

 

Tu katecheta poleca uczniom odczytanie dalszej części biografii z podręcznika: 

 

Wydarzeniem, które całkowicie zmieniło życie Franciszka, było wyrzeczenie się 

bogactw i oddanie ojcu wszystkiego – nawet ubrania. Święty z Asyżu powiedział wtedy, 

wobec biskupów i zgromadzonych mieszkańców miasta, że jego Ojcem będzie odtąd sam 

Bóg. Pociągnięci jego przykładem gromadzili się wokół niego młodzi ludzie, którzy 

zapragnęli żyć tak jak on – w ubóstwie i bliskości Boga. Tak rodziła się wspólnota, która 

później, w roku 1209, została zatwierdzona jako zakon przez papieża Innocentego III. 

Franciszek i jego bracia żyli wśród ubogich, głosili Ewangelię i nawracali tych. Którzy 

oddalili się od Chrystusa. Franciszka nazywano Bożym Szaleńcem, bo wszystko co miał, 

oddał w ręce Boga i całkowicie Mu zawierzył. 

 Szczególnym znakiem obecności Boga w życiu tego świętego były stygmaty, czyli 

rany na ciele powstałe w tych samych miejscach co rany Chrystusa. Otrzymał je, gdy 

przebywał w pustelni Alwernia. Zmarł 3 października 1226 roku. Jego liturgiczne 

wspomnienie obchodzimy w Kościele 4 października. 

 Postrzegał całe stworzenie jako swych braci i siostry i wraz z nimi wielbił Stwórcę. 

Papież Jan Paweł II w roku 1979 ogłosił go patronem ekologów. 

- Co może nas zachwycić w biografii św. Franciszka? 

- Które jego cechy powinniśmy pielęgnować we współczesnych czasach? 

 

Franciszek wyborem ubóstwa pokazał, że dla chrześcijanina jedynym, prawdziwym 

bogactwem powinien być Bóg, że najważniejsze są dobra duchowe. 

 

 

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 wszech czasów!  



Zastanówmy się teraz wspólnie jak my, dziś, w naszym środowisku, możemy naśladować 

Chrystusa i świętego Franciszka w służbie ubogim. Nikt nie wymaga od nas oddania 

wszystkiego, co mamy, ale warto szukać sposobów wsparcia tych, którzy mają mniej niż my. 

Każdy z was (lub w grupach) przygotuje teraz krótki plan działań w ramach akcji 

charytatywnej w naszej szkole.  

Wypełnijcie plan znajdujący się w „Karcie pracy”, wpisując konkretne działania: 

 

 
Po wykonaniu ćwiczenia katecheta prosi o odczytanie planu przez jedną z grup. 

 

 

7. Notatka: 

 

Św. Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na 

głos Chrystusa rozdał ubogim cały majątek. Stał się ubogim 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. 

 

8. Zadanie domowe: 

Uzupełnij zadanie nr 2 w „Kartach pracy” - wyślij na email: grzegorz.warchul@wp.pl 



 
9. Modlitwa: 

 

Katecheta proponuje krótki rachunek sumienia (tłem dla rachunku sumienia może być 

dowolny fragment muzyki refleksyjnej):  

 

– Co jest moim bogactwem? 

– W jaki sposób mogę się nim podzielić? 

– Jak często dziękuję Bogu za to co mam? 

– Co znaczą dla nie słowa Chrystusa: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych Mnieście uczynili”? 

 

Następnie katecheta czyta wybrane wezwania Litanii do św. Franciszka, a uczniowie 

odpowiadają „Módl się za nami”:  

Litania do św. Franciszka 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson; 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas; 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami; 

Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami; 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami; 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami; 

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami; 

Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami; 

Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej; 

Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa; 

Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej; 

Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych; 

Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony; 

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony; 

Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą; 

Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony; 

Święty Franciszku, miłujący pokorę; 

Święty Franciszku, wzorze pokuty; 

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa; 

Święty Franciszku, krysztale czystości; 

Święty Franciszku, dobrami świata gardzący; 

Święty Franciszku, patriarcho ubogich; 



Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych; 

Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów; 

Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla; 

Święty Franciszku, pogromco szatana; 

Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego; 

Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej; 

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro; 

Święty Franciszku, zwycięzco złości świata; 

Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich; 

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących; 

Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy; 

Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga; 

Święty Franciszku, święty nasz Ojcze; 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; 

przepuść nam Panie; 

wysłuchaj nas Panie; 

zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku; 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 

Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego 

Franciszka, daj nam prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem 

przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

 


	Litania do św. Franciszka

