
Szanowni Uczniowie! 

Zbliża się czas wakacji. Przed nami już ostatnia katecheza. Dziękuję tym wszystkim, którzy 

sumiennie i odpowiedzialnie podchodzili do przedmiotu, jakim jest religia. Dziękuję także 

Rodzicom i Opiekunom, bo niejednokrotnie to właśnie Państwo drukowali uczniom treść 

lekcji.  

Życzę wszystkim pogodnych wakacji, abyście w pięknie przyrody, dobrej lekturze czy filmie 

nie tylko się relaksowali, ale odkrywali obecność Pana Boga. Dlatego módlcie się codziennie, 

zatrzymajcie się w kościele czy przy kapliczce. Zastanówcie się nad swoim życiem, 

pomyślcie o tym, za co chcielibyście Mu podziękować, z czego zwierzyć się. Na zakończenie 

roku szkolnego przypomnimy sobie pewną młodą, wytrwałą osobę, która żyła zgodnie ze 

swoimi wartościami i myślę, że może być Wam bliska. 

Szukajcie dobra w sobie i wokół Was. Postarajcie się znaleźć coś pozytywnego w tym czasie, 

jakąś szansę od Pana Boga; usłyszeć Jego wołanie do Waszych serc, otworzyć się na nie. 

Przecież Pan Bóg cały czas Was kocha i jest przy Was, gdy się uśmiechacie, ale i gdy 

czujecie się niezrozumiani, źli czy smutni. Spędźcie dobrze ten czas wakacji, jak najbliżej 

Pana Boga. Nie bójcie się obejrzeć, posłuchać czy przeczytać czegoś Bożego. Pan Bóg jest 

obecny i działa w waszym życiu.    
 

Przypominam, że podręcznik do religii do klasy ósmej kupujecie sami: Aby nie ustać w drodze 

(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech. 
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Temat. „Patron młodzieży – Święty Stanisław Kostka. (Temat 43, str. 118-121 w podr.)  

Opis zajęć. 

Pomódl się: Panie Boże, dziękujemy Ci za cały miniony rok szkolny. Dziękujemy Ci za 

Twoją opiekę w czasie zdalnego nauczania i epidemii. Wiemy, że nas kochasz i pragniesz dla 

nas dobra. Pomóż wszystkim moim koleżankom i kolegom odkryć, jak bardzo nas wszystkich 

miłujesz. Wskaż, czego od nas oczekujesz. Pociesz tych, którym jest ciężko. Miej w swojej 

opiece wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Uchroń nas od złego. Pomóż nam 

radośnie świętować niedzielę i pogodnie spędzić wakacje. Oddal pandemię. Chcę Cię także 

prosić o… (tu powiedz o co chcesz poprosić)„Ojcze nasz”.   
 

Powtórzenie. Czy pamiętasz, w którym wieku żył św. Tomasz z Akwinu i dlaczego nazywany 

jest wybitnym teologiem i filozofem? 
 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, dlaczego św. Stanisław Kostka jest patronem 

młodzieży. Tuż przed wakacjami przypomnimy sobie jego postać.  
 

Zastanówcie się, kto jest dziś wzorem i idolem? Dlaczego? 

Polecenie 1. 

Wypisz kilku współczesnych idoli.  
 

Współczesne media proponują młodym jako idoli aktorów, sportowców, piosenkarzy, 

youtuberów, blogerów itp. Rzadziej mamy okazję zobaczyć ludzi, którzy inspirują nas ze 

względu na dobro, które czynią, a nie sławę czy pieniądze. Dziś zatrzymamy się nad osobą 

św. Stanisława Kostki.  
 

Przeczytajcie jego życiorys, który znajdziecie na str. 118, 119 i 120. Zwróćcie uwagę, czego 

możemy się od niego nauczyć. Czy potraficie odnaleźć wspólne cechy z Wami? Na ilustracji 

ze str. 119 w podr. zobaczycie obraz przedstawiający św. Stanisława, któremu w czasie 



choroby ukazała się Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego spotkania Staś usłyszał, 

że wolą Pana Boga jest, aby wstąpił do zakonu jezuitów. Choroba zaś ustąpiła. 
 

A oto kilka myśli. 

1. Staś był surowo, ale z miłością wychowywany przez religijnych rodziców;  uczyli oni 

szacunku i uczciwości;  

Gdyby Stanisław dziś żył, z pewnością zachęcałby nas, abyśmy z szacunkiem, bez 

podniesionego głosu i wywyższania się, narzucania swojego zdania, rozmawiali z innymi. 

Zachęcałby także do mówienia prawdy i zdecydowanego życia wiarą.  
 

2. Był bardzo wrażliwy na grzech i niemądre zabawy oraz żarty.  

Gdyby Staś dziś żył, z pewnością niejednokrotnie zwróciłby uwagę na nieskromne czy 

drastyczne sceny, które młodzi oglądają w filmach czy na teledyskach; na niewłaściwy 

strój. Nie bałby się wyrażać swojego zdania, nawet wyśmiewany.  
 

3. Był sobą; potrafił przeciwstawić się presji grupy; nie ulegał wpływom czy namowom 

złych kolegów; uczył się i modlił, nawet jeśli koledzy i brat wyśmiewali się z jego 

sumienności, wrażliwości, skromności i pobożności. Chętnie pomagał, był koleżeński. 

Gdyby Staś dziś żył z pewnością tym, którzy starają się żyć uczciwie, uczą się, skromnie 

ubierają i zachowują dodawałby otuchy. Zawstydzałby swoim zachowaniem tych, którzy z 

wiary i dobroci sobie żartują. Miał silny charakter.  
 

4. Najważniejszą rzeczą było dla niego wypełnianie woli Pana Boga. To Pan Bóg był dla 

niego najważniejszy, a gdy odkrył powołanie, chociaż rodzice inaczej wyobrażali sobie 

jego karierę i nie zgadzali się na zakon, wyruszył w drogę. 

Gdyby Staś dziś żył z pewnością tym, którzy wahają się: „Iść czy nie iść do kościoła”, bo 

rodzina będzie krzywo patrzeć, powiedziałby zdecydowane: „Idź! Pan Bóg Cię zaprasza, 

więc idź!”. Tym, którzy wahają się, czy wstąpić do seminarium lub zakonu, a rodzice nie 

zgadzają się, powiedziałby:  „Idź! Pan Bóg Cię zaprasza, więc idź!”. Tym, których koledzy 

wołają: „Chodź z nami na miasto! Daj sobie spokój z lekcjami! Już nie trzeba się uczyć!” 

powiedziałby: „Zostań! Na razie Twoim powołaniem jest nauka. Przeczytaj uważnie 

lekcje. Zapewne nauczyciele nic Ci nie zadali w tym tygodniu, ale może chcieli przekazać 

Ci jakąś informację przed wakacjami. Bądź sumienny. Będziesz z siebie dumny”. 
 

Zastanów się, co jest wolą Pana Boga dla Ciebie? Czego Pan Bóg dziś od Ciebie oczekuje? 

Nie zatrzymuj się na odpowiedzi: „Nie wiem!” .  
 

Pan Bóg na pewno oczekuje od Ciebie, byś zastanawiał się nad swoją przyszłością, pilnie 

uczył się i angażował w spełnianie obowiązków domowych oraz rozwijał z Nim relację. Czy 

możesz coś jeszcze dodać?  
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Dewizą życiową św. Stanisława Kostki były słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony 

i dla nich pragnę żyć”. Myślę, że jest on patronem młodzieży, ponieważ … 

 

Błogosławionego wypoczynku w czasie wakacji!  


