Renata Chrzanowska
Temat: „Miłosierni jak Ojciec”

1.Cele katechetyczne:
- Wyjaśnienie, czym jest Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia;
- ukazanie cech charakterystycznych Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego
Miłosierdzia;
- zachęcenie do włączenia się w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, odbywające się
w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowego Miłosierdzia.
2.Słowa klucze:
Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, ŚDM
3.Uwagi metodyczne:
a. pomoce dydaktyczne:
materiały nt. Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia (materiały pomocnicze A),
Hymn ŚDM (materiały pomocnicze B), kartki A-4, pisaki.
b. metody:
burza mózgów, praca z tekstem, ćwiczenie plastyczne
c. literatura i środki audiowizualne:
- wykorzystane:
 Jubileusz Miłosierdzia,
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/news.html, dostęp:
6.12.2015.
 ŚDM, http://www.krakow2016.com/program, dostęp: 17.01.2016

4. Plan katechezy:
A. Wstęp - ok. 5 min.
Ćwiczenie Rok Jubileuszowy
B. Rozwinięcie - ok. 30 min.
Ćwiczenie Jubileusz Miłosierdzia a ŚDM

C. Zakończenie - ok. 10 min.
Ćwiczenie Chcieć znaczy móc

5.Przebieg katechezy:
A. Wstęp
Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą Hymnem ŚDM (materiały pomocnicze B),
w intencji dobrego przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Następnie proponuje się ćwiczenie Rok Jubileuszowy. Katecheta stawia młodzieży pytania:
 Jakie znacie jubileusze?
 Co to jest Rok Jubileuszowy?
Po wysłuchaniu odpowiedzi prowadzący krótko wyjaśnia temat zajęć.
B. Rozwinięcie
Ćwiczenie Jubileusz Miłosierdzia a ŚDM stanowi główny element tej części katechezy.
Prowadzący dzieli młodzież na grupy 6 osobowe. Każdej wręcza materiały nt. Jubileuszu
Miłosierdzia (materiały pomocnicze A) oraz kartki A-4 i pisaki. Zadaniem grup jest
przygotowanie:
- reklamy radiowej zachęcającej do udziału w wydarzeniach związanych z
Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszowym Miłosierdzia (m.in. ŚDM w Krakowie),
- krótkiej ulotki przeznaczonej dla młodzieży, w której zostaną podane najważniejsze
informacje nt. Jubileuszu Miłosierdzia oraz ŚDM w Krakowie,
- postu na facebooka, który zdobędzie jak najwięcej „lajków” ukazującego Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia.
Czas na wykonanie zadania ok. 12 min. Po czym przedstawiciele grup prezentują efekty na
forum klasy. Katecheta podsumowuje zadanie, zwracając uwagę na najważniejsze elementy
Jubileuszu Miłosierdzia.
Warto nagrodzić najlepsze grupy np. plusami z aktywności. Ulotki przygotowane przez grupy
można wykorzystać w gazetce ściennej nt. ŚDM.
C. Zakończenie
Ostatnim elementem katechezy jest ćwiczenie Chcieć znaczy móc. Młodzież, pracując
indywidualnie, zapisuje w zeszytach odpowiedź na pytanie:
 W jaki sposób włączę się w ŚDM odbywające się w Nadzwyczajnym Roku
Jubileuszowym Miłosierdzia?
Czas na pracę ok. 3 min. Po czym dwóch wybranych uczniów odczytuje swoje prace.
Katechezę kończymy słowami: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)

6. Materiały pomocnicze:
A. NADZWYCZAJNY ROK JUBILEUSZOWY MIŁOSIERDZIA

8 grudnia 2015 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i 50
rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II rozpoczął się Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy
Miłosierdzia. Zakończy się on w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2016 roku.
Jubileusz jest wydarzeniem nadzwyczajnym, z woli Papieża Franciszka podniesionym do rangi
obchodu okrągłych rocznic Wcielenia i Odkupienia. Powodem ogłoszenia jest 50. rocznica
zakończenia Soboru Watykańskiego II, a kluczem przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.
Zamknięcie soboru stało się bowiem nowym otwarciem Kościoła. Papież Franciszek prowadzi
nas do zrozumienia, że Kościół otwarty to Kościół miłosierny.
Hasło Jubileuszu „Miłosierni jak Ojciec” poszerza perspektywę myślenia o miłosierdziu
Bożym. Kościół w Polsce ma niedawne doświadczenie peregrynacji obrazu Jezusa
miłosiernego i relikwii św. S. Faustyny oraz św. Jana Pawła II, które było skoncentrowane na
osobie Jezusa i świadkach Jego miłosierdzia. Tymczasem miłosierdzie Boże nie zaczyna się od
Jezusa. Bóg ukazuje miłosierną twarz w całym procesie objawiania się, od pierwszych stron
Księgi Rodzaju. Bóg nie tylko jest miłosierny, ale jest miłosierdziem. A Jezus Chrystus jest
obliczem miłosiernego Ojca. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ma nam przynieść
doświadczenie spotkania Boga, który jest miłosierdziem.
Podstawowymi dokumentami na czas Jubileuszu są: Bulla Papieża Franciszka ustanawiająca
jubileusz „Misericordiae Vultus” oraz list Papieża do abp Rino Fisichella, Przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Szczególne znaki, które towarzyszą Jubileuszowi Miłosierdzia:
SŁOWO
W Rzymie, ale i na miejscu, w Krakowie, będzie wygłoszonych 10 katechez, co miesiąc jedna.
Mówienie o Miłosierdziu Bożym jest najważniejszym przekazem w najbliższym roku.
Jesteśmy wezwani nie tylko do mówienia o miłosierdziu, ale przede wszystkim do uczynków
miłosierdzia względem współbraci. Wróćmy do rozważania przypowieści o miłosierdziu i do
kontemplacji psalmów miłosierdzia.
PIELGRZYMKA
Papież Franciszek zachęca każdego do przeżycia krótkiej, dobrze przygotowanej pielgrzymki
do kościoła jubileuszowego w swojej diecezji. Pielgrzymować możemy wspólnotowo albo
indywidualnie. W archidiecezji krakowskiej wyznaczono 10 kościołów jubileuszowych:
 Katedra św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu,
 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
 Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach,
 Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krakowie Bazylika Mariacka,
 Sanktuarium Krzyża Świętego w opactwie cystersów w Mogile,
 Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazylika Matki Bożej Anielskiej,
 Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach,
 kościół parafialny św. Piotra w Wadowicach,
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini,
 kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.
BRAMA ŚWIĘTA
W kościołach jubileuszowych, które zostały wybrane na czas Jubileuszu, znajdują się
specjalne bramy, Bramy Miłosierdzia – są one znakiem Chrystusa, znakiem ukrycia się w
ramionach miłosiernego Ojca oraz znakiem wyboru miłosierdzia jako sposobu myślenia i
działania. Przejście przez bramę jest niesłychanie ważnym elementem pielgrzymowania, tym
bardziej, że przy bramach mogą się znaleźć symbole uczynków miłosierdzia co do duszy i co
do ciała.
SAKRAMENT POKUTY
Jest w roku miłosierdzia specjalnym znakiem jubileuszowym. Kościoły jubileuszowe zostały
wybrane tak, aby można w nich było przystępować do sakramentu pokuty. Z inicjatywy
Papieża Franciszka, również archidiecezja krakowska przygotowuje wydarzenie „24 godziny
dla Pana”, które ma pokazać sakrament pojednania i pokuty jako jedno z najważniejszych
wydarzeń w życiu Kościoła. W Środę Popielcową Ojciec Święty pobłogosławi i roześle
nadzwyczajnych Misjonarzy Miłosierdzia, którzy będą mieli moc rozgrzeszania władzą
zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej.

ODPUST JUBILEUSZOWY
W sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są
uznawane za jubileuszowe, istnieje możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten
moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania i uczestnictwem we
Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom
towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za papieża oraz w intencjach, których się modli.
Ważne jest też to, że w Roku Miłosierdzia odpust będzie związany z pełnieniem czynów
miłosierdzia.
(na podstawie: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/news.html, dostęp:
6.12.2015.)
B. Hymn ŚDM:
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
(http://www.krakow2016.com/program, dostęp: 17.01.2016)

