KONSPEKT KATECHEZY NA KANONIZACJĘ
BŁ. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
KANONIKA REGULARNEGO LATERAŃSKIEGO
GIMNAZJUM

TEMAT: BĄDŹCIE ŚWIĘTYMI- STANISŁAW KAZIMIERCZYK
JEZUSA CHRYSTUSA

WZOREM WIERNEGO ŚWIADKA

1. KATECHETYCZNE CELE SPOTKANIA:
- Wprowadzenie młodego człowieka w refleksję na temat świętych, którzy nieustannie opiekują się nami
i prowadzą nas do Boga;
- Kształtowanie postawy chrześcijanina, który idzie przez swoje życie wzorem ludzi świętychprawdziwych świadków Jezusa Chrystusa;
- Zapoznanie ucznia z postawą życia nowego Świętego Kościoła Powszechnego- Stanisława
Kazimierczyka CRL;
2. SŁOWA KLUCZE:
Stanisław Kazimierczyk CRL, święty, Apostoł Eucharystii
3. UWAGI METODYCZNE:
a. pomoce dydaktyczne:
duże arkusze papieru, pisaki, taśma klejąca lub klej, projektor multimedialny (rzutnik), przygotowane
materiały pomocnicze (patrz pkt. 6 konspektu),
b. metody:
ćwiczenia („Gwiazda”, „Biogram- tworzenie postaci”), pogadanka, dyskusja, projekcja multimedialna
c. literatura i środki audiowizualne:
- wykorzystane:
• Jacko P. CRL i Guziejko M. CRL, Projekcja multimedialna, Kraków 2009
• Ryłko S. CRL, Patron Kazimierza bł. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem,
Kraków 1997
- polecane:
• Łatak K. CRL, Bazylika i klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych
Laterańskich na Kazimierzu w Krakowie, Kraków 2005
• Ryłko S. CRL, Pamiątka beatyfikacji bł. Stanisława Sołtys zwany Kazimierczykiem,
Kanonika Regularnego Laterańskiego, Kraków 1993
4. PLAN SPOTKANIA:
A. WSTĘP

- Modlitwa na rozpoczęcie.
- Sprawdzenie obecności oraz uzupełnienie tematu w dzienniku lekcyjnym.
- Pogadanka na temat historii życia i kultu św. Stanisława Kazimierczyka CRL.
- czas ok. 10 min.
B. ROZWINIĘCIE
- Podział uczniów na grupy (ilość osób i grup w zależności od możliwości danej sali oraz
zaangażowania się uczniów).
- Ćwiczenie: „Biogram- tworzenie postaci”, mające na celu zapoznanie uczniów z osobą św.
Stanisława Kazimierczyka CRL.
- Projekcja multimedialna.
- Ćwiczenie: „Gwiazda”, prowadzące do podjęcia refleksji na temat wartości, którymi żyje
współczesny człowiek.
- czas ok. 30 min.

C. ZAKOŃCZENIE:

- Zadanie domowe.

- Spróbuj: zaproponuj koledze/ koleżance odwiedzenie strony internetowej Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich (www.kanonicy.pl) i zachęć do zapoznania się z postacią św. Stanisława
Kazimierczyka.
- Modlitwa na zakończenie.
- czas ok. 5 min.
5. PRZEBIEG SPOTKANIA:
A. WSTĘP
Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy (tekst został podany w materiałach pomocniczych). Następnie
sprawdzamy obecność oraz uzupełniamy temat zajęć katechetycznych w dzienniku lekcyjnym.
Przechodzimy do pogadanki, w której uczniowie dowiedzą się najważniejszych informacji
o
postaci św. Stanisława Kazimierczyka CRL (tekst pogadanki oraz obraz został umieszczony
w
materiałach pomocniczych). Podczas krótkiej refleksji (wypowiedzi) zawieszamy na tablicy obraz świętego.
B. ROZWINIĘCIE
- Ten punkt katechezy rozpoczynamy od podziału uczniów na grupy. Pomocne nam tu będą różne
obrazy przedstawiające postać św. Stanisława Kazimierczyka (obrazy znajdują się w materiałach
pomocniczych). Nauczyciel wykorzystuje tyle wizerunków świętego ile będzie uważał za słuszne, tak by grupy
mogły swobodnie pracować. Następnie każdy obraz rozcina na tyle części ile będzie osób w grupie. Porozcinane
mniejsze części obrazów umieszczamy w koszyku, poczym każdy uczeń losuje jeden mały fragment. Gdy
wszyscy uczestnicy katechezy będą mieli fragment obrazu, na dany znak szukają swojej grupy tak by złożyć z
tych części pełny wizerunek naszego świętego.
- Po utworzeniu grup każdy zespół otrzymuje od nauczyciela arkusz papieru, pisaki oraz projekt herbu
(projekt umieszczony jest w materiałach pomocniczych). Teraz na arkuszu rysujemy herb zaś obraz świętego,
który każda z grup złożyła nakleja w pierwszym okienku (A) herbu. Następnie na tyle na ile pamiętając
fragmenty pogadanki, którą nauczyciel zaprezentował na początku spotkania i mając wizerunek św. Stanisława
Kazimierczyka każda z grup tworzy biogram, który będzie wynikiem własnej kreatywności i zaangażowania
odpowiadając na trzy pytania: Jaka jest historia życia św. Stanisława Kazimierczyka? Jakie nasz święty posiadał
cechy charakteru? W jaki sposób szerzy się kult tego świętego? Należy przypomnieć, że oczekujemy od uczniów
stworzenia pełnej i żywej postaci. Odpowiedzi uczniowie umieszczają w odpowiednich rubrykach herbu (B, C,
D) i prezentują swoją pracę na forum klasy. Po zaprezentowaniu herbów, plakaty zawieszamy na tablicy.
W świadomości uczestników powinno być wyraźnie odróżnione, co jest faktem, a co twórczością grupy.
Nauczyciel, zwłaszcza w przypadku mało kreatywnych lub powolnych zespołów, może pomagać przez
zadawanie pytań. Ukierunkowują twórczość grupy w obszary, które lepiej posłużą realizacji celów nauczyciela.
- Prezentacja projekcji multimedialnej. (Prezentacja znajduje się w osobnym pliku)
- Po obejrzeniu prezentacji przechodzimy do kolejnego ćwiczenia „Gwiazda”. Każda z wcześniej
podzielonych grup otrzymuje od nauczyciela arkusz papieru oraz projekt formularza (formularz znajduje się w
materiałach pomocniczych). Projekt uczniowie przerysowują na duży arkusz papieru wpisując w środek
gwiazdy imię i nazwisko omawianej osoby: ŚWIĘTY STANISŁAW KAZIMIERCZYK CRL. Następnie w
odpowiednich ramionach gwiazdy grupy odpowiadają na podane pytania: Kogo kocha? Kim jest dla nas? Jaki
powinien być? Dla kogo jest? Co robi?
Po uzupełnieniu odpowiedzi każda grupa prezentuje swoją pracę. Należy w sposób szczególny podkreślić
odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być? W tym miejscu po zakończeniu prezentacji przez wszystkie grupy
arkusze zawieszamy na tablicy i zapraszamy do wspólnej dyskusji. Uczestnicy wyrażają swoje opinie na temat
świętości i doceniają jej wartość. Natomiast po dyskusji, na zakończenie odczytujemy tekst „kim jest człowiek
święty?”. (Tekst jest w materiałach pomocniczych)
C. ZAKOŃCZENIE:
- Na zakończenie rozdajemy uczniom krótką biografię ze zdjęciem św. Stanisława Kazimierczyka, i
prosimy, aby w domu wkleili ten biogram do zeszytu! (Biografia oraz zdjęcie umieszczone są w materiałach
pomocniczych). Następnie prosimy, by uczniowie zaproponowali koledze/ koleżance odwiedzenie strony
internetowej Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich (www.kanonicy.pl) i zachęcili ich do zapoznania się
z postacią św. Stanisława Kazimierczyka.
- Spotkanie kończymy modlitwą. (Tekst modlitwy w materiałach pomocniczych)

6. MATERIAŁY POMOCNICZE:
A. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE:
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była
dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
B. TEKST POGADANKI Z DUŻYM OBRAZEM ŚWIĘTEGO:

Mieszkańcy Krakowa i Kazimierza wieku XV, z pewnością nie przypuszczali, że czasy, w których
przyszło im żyć, zapiszą się w historii, jako: „szczęśliwy wiek Krakowa”. Właśnie wtedy Bóg ubogacił
Kraków i Kazimierz (wtedy 2 oddzielne miasta) kilkoma wybitnymi dla Kościoła ludźmi. Wśród nich byli
m.in.: bł. Michał Giedroyć, św. Jana Kanty czy św. Szymon z Lipnicy.
Wyróżnia się jeszcze jedną heroiczną postać, osobę, która Bogu i ludziom oddała się w całości. Niektórzy
mówili o nim: „Apostoł Eucharystii”, inni „czciciel Matki Bożej”. Byli też i tacy, którzy określali go
mianem „Kaznodziei, który Słowo Boże wiernie objaśniał”. Mowa tutaj o Kanoniku Regularnym z
klasztoru Bożego Ciała, o świętym Stanisławie Kazimierczyku CRL.
DZIECIŃSTWO
Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem urodził się 27 września 1433 roku. Pochodził z rodziny
mieszczańskiej, zamieszkałej na Kazimierzu. Jego ojciec Maciej był rzemieślnikiem sztuki tkackiej. Poza tym
przez wiele lat przewodniczył sądom miejskim. Mieszkańcy Kazimierza postrzegali ojca Stanisława, jako
człowieka rzetelnego i na wskroś uczciwego. Matka Kazimierczyka miała na imię Jadwiga. Była to niezwykle
pobożna kobieta, która prawdopodobnie wywodziła się z warstwy mieszczańskiej.
Rodzina Stanisława Sołtysa była ogromnie religijna. Jej całe życie ściśle wiązało się z parafią i
kościołem Bożego Ciała na Kazimierzu, do którego regularnie uczęszczali. Właśnie w tej świątyni Stanisław już,
jako młody chłopiec, praktykował kult do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Obserwował tam pracę
zakonników (Kanoników Regularnych), do których później zapragnął wstąpić. Kościół Bożego Ciała stał się
miejscem, gdzie Stanisław miał okazję uczestniczyć w ukochanej przez niego Eucharystii. Mógł tam słuchać
kazań, spędzać chwile na częstej modlitwie, a także budować swoje święte powołanie.
EDUKACJA
Stanisław Sołtys kształcił się przy klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu. Tam mieściła się szkoła
przeznaczona dla młodzieży, prowadzona przez Kanoników Regularnych. Po jej ukończeniu Stanisław rozpoczął

studia w Akademii Krakowskiej. Zgłębiał tam m.in.: logikę, gramatykę, retorykę, matematykę, fizykę,
astronomię i muzykę. Następnie kontynuował studia na wydziale teologicznym, gdzie uzyskał doktorat.
PIERWSZE CHWILE W KLASZTORZE
Św. Stanisław mając 23 lata zdecydował się wstąpić do zakonu Kanoniczego. Na początku odbył
nowicjat. W czasie jego trwania odznaczał się sumiennością i pracowitością. Pomagał w utrzymaniu czystości i
w pracach kuchennych. Zawsze wiedział, co i jak należy wykonać. Gdy trzeba było zająć się chorymi, wkładał w
to całe swoje serce. Nie narzekał nawet wtedy, gdy starszym współbraciom czy gościom trzeba było umyć nogi.
Stanisław Sołtys, już na samym początku swojej zakonnej drogi, odznaczał się niespotykaną pokorą i
pracowitością.
ZAKONNIK I KAPŁAN
Po roku nowicjatu Stanisław złożył śluby zakonne. Dalszy okres przygotowania do kapłaństwa nie
trwał zbyt długo. Kazimierczyk był już po studiach, dlatego kapłanem został mając 25 lat. W ciągu pierwszych
lat kapłaństwa zajmował się skryptorium oraz młodszymi zakonnikami odbywającymi formację. Św. Stanisław
był doskonałym wychowawcą młodzieży zakonnej. Składało się na to nie tylko jego wysokie wykształcenie, ale
także bogate życie duchowe. Wiele czasu poświęcał modlitwie, dbał o czystość swojego sumienia, zaczytywał
się w Piśmie św. oraz dziełach ascetycznych. Regularnie przystępował do spowiedzi i Komunii św. Potrafił
przemilczeć i pohamować swój język, gdy słyszał nieprzyjemnie uwagi kierowane po jego adresem. To
wszystko sprawiło, że dla młodszych współbraci był wzorem do naśladowania. To czego nauczał miało
odzwierciedlenie w jego życiu.
Gdy minęło 5 lat od momentu przyjęcia świeceń, przełożeni powierzyli Stanisławowi bardziej
odpowiedzialne zadania. Zaczął pełnić w parafii Bożego Ciała funkcję kaznodziei i spowiednika, natomiast w
klasztorze zastępował przełożonego i kontynuował wychowywanie młodzieży zakonnej.
KAZNODZIEJA SŁOWO BOŻE WIERNIE OBJAŚNIAJĄCY
Stanisław funkcję kaznodziei pełnił do końca swojego życia (przez 26 lat). Nie ma najmniejszej
wątpliwości, że nadawał się do tej funkcji. Po pierwsze posiadał wysokie wykształcenie. Doskonale znał język
polski i niemiecki, którymi przecież posługiwała się ludność parafii Bożego Ciała. Również niezmiernie ważne
jest to, że głoszone kazania kierował do mieszkańców Kazimierza, od których się wywodził. Znał ich obyczaje,
problemy, troski i religijność, dlatego łatwiej docierał
do tych, którzy go słuchali.
Kazania Stanisława Sołtysa były na wysokim poziomie. Przybywało na nie wielu wiernych nie tylko z
Kazimierza, ale i z Krakowa. W kazaniach odważnie potępiał wszelkie objawy grzechu. Podkreślał zbawienną
wartość Eucharystii, często o niej mówił i zachęcał, by nigdy jej nie ignorować. Ponadto nauczał prawd wiary,
sumiennie tłumaczył Pismo św., poruszał aktualne problemy parafii i starał się pomóc w ich rozwiązywaniu.
Jego ojcowska troska o wszystkich wiernych, objawiała się także w wielu godzinach spędzonych w
konfesjonale. Bóg jeden wie, ilu duszom, swoją pracą Stanisław Sołtys pomógł dojść do Nieba.

OPIEKUN UBOGICH, NADZIEJA CHORYCH
Stanisław Sołtys skupiał ogromną uwagę na ludziach chorych, biednych i cierpiących. Dostrzegał
ludzką niedolę i starał się wspierać ludzi w ich problemach. Często rezygnował z wygody, odbierał sobie część
pożywienia po to, by móc podzielić się z drugim człowiekiem. Oczywiście, jako kapłan, regularnie odwiedzał
chorych parafian. Przynosząc im Najświętszy Sakrament podtrzymywał ich na duchu. Wszystkich napotkanych
ludzi traktował w równy sposób, a wpływowe i bogate osoby nigdy nie były przez niego faworyzowane.
ZBYT KRÓTKIE ŻYCIE

Św. Stanisław umarł w święto Podwyższenia Krzyża. Było to 3 maja 1489 roku. Miał wtedy zaledwie
56 lat. Ostatnie chwile swojego życia spędził w klasztornej infirmerii. Niektórzy biografowie twierdzą, że
przyczyna tak szybkiej śmierci mogła leżeć w tym, iż Stanisław w czasie Wielkiego Postu zbyt rygorystycznie
pościł, umartwiał ciało, a na dodatek wiele czasu poświęcał sumiennej pracy. To wszystko doprowadziło go do
skrajnego wyczerpania, które przypłacił życiem.
UCIECZKA BĘDĄCYCH W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
Stanisław Sołtys dla mieszkańców Kazimierza i Krakowa był osoba niezwykłą i cenioną. Wielu z nich
uważało go za świętego już za jego życia. Stąd od razu po jego śmierci modlono się do niego, aby wypraszał u
Boga potrzebne łaski.
O dziwo, z dnia na dzień, coraz więcej modlących się do Stanisława Kazimierczyka otrzymywało łaskę
zdrowia i umocnienia w wierze. Rozwiązywały się także wszelakie problemy zwracających się do niego ludzi.
Stanisław licznymi cudami udowodnił, że wciąż troszczy się o ludzi
i nigdy nie przestaje prosić Boga w
naszych intencjach. Spróbuj, może teraz wybierze się do Boga w twojej sprawie…
SŁUGA BOŻY- BEATYFIKACJA
Papież Jan Paweł II na placu św. Piotra w Rzymie w dniu 18 kwietnia 1993 roku ogłosił Stanisława
Sołtysa z Kazimierza błogosławionym.
Papież Benedykt XVI dnia 17 października 2010 roku ogłosił Stanisława Kazimierczyka CRL świętym.

C. ROZSYPANKI Z WIZERUNKÓW ŚWIĘTEGO POTRZEBNE DO PODZIAŁU GRUP:
(OBRAZY PRZED WYDRUKIEM NALEŻY POWIĘKSZYĆ)

OBRAZ I

OBRAZ II

OBRAZ III

OBRAZ IV

OBRAZ V

OBRAZ VI

OBRAZ VII

D. PROJEKT HERBU:

1- W polu A naklejamy złożone przy tworzeniu grupy wizerunek
św. Stanisława Kazimierczyka.
2- Następnie odpowiadamy na następujące pytania:
• pole B- Jaka jest historia życia św. Stanisława
Kazimierczyka?
• pole C- Jakie nasz święty posiadał cechy charakteru?
• pole D- W jaki sposób szerzy się kult tego świętego?

E.FORMULARZ GWIAZDY:

JAKI POWINIEN BYĆ?

KOGO KOCHA?

CO ROBI?

KIM JEST DLA MIE?

DLA KOGO JEST?

F. KIM JEST CZŁOWIEK ŚWIĘTY?:
1- To człowiek, który codziennie dziękuje Bogu za wszystko.
2- To człowiek, który potrafi drugiej osobie współczuć. Cieszyć się z radującymi i płakać z
smucącymi się.
3- To człowiek mocny wewnętrznie.
4- To człowiek, który jest oparciem dla innych.
5- To człowiek, który chce i potrafi układać po ludzku życie z bratem i siostrą.
6- To człowiek, potrafiący pomagać innym w świecie, w którym już niewielu chce i potrafi
pomóc.
7- To człowiek, który brzydzi się grzechem i wie co to jest grzech.
8- To człowiek, który umie ponosić ofiary w imię większych wartości.
9- Święci to ci, którzy otworzyli się na Boga, którzy Mu zaufali.
10- Święty to człowiek, który z całego serca kocha Boga.
„Jezus jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej świętości. Nie ma w kościele świętości, która
nie zakiełkowałaby przy tabernakulum”. (ojciec Pio)
„Im ktoś jest większym świętym, tym więcej widzi wokół siebie dobra i miłosierdzia Bożego”.
(ks. Jan Twardowski)
„Święci właściwie się nie starzeją i nie „przedawniają”. Stale pozostają świadkami młodości
Kościoła. Nigdy nie stają się tylko postaciami z przeszłości, ludźmi jakiegoś „wczoraj”. Wręcz
przeciwnie: zawsze są ludźmi „jutra”, ludźmi ewangelicznej przyszłości człowieka i Kościoła,
świadkami „świata przyszłego”.
(Jan Paweł II, Lisieux, 2 czerwca 1980 r.)
Chcesz być normalnym, zwyczajnym człowiekiem godnie idącym przez życie?
Jeśli tak, to chcesz być świętym. świętą!!! Warto o to się starać i o to zabiegać, bo świętość daje radość,
pokój i szczęście.

G. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE:

Święty Stanisławie- módl się za nami!
Przykładzie cnót chrześcijańskich- módl się za nami!
Wzorze pokory i cierpliwości- módl się za nami!
Siewco braterskiej miłości- módl się za nami!
Pociecho smutnych i strapionych- módl się za nami!
Narzędzie cudownych dzieł Bożych- módl się za nami!
Módlmy się: Ześlij nam Boże, Ducha mądrości i miłości,
którym napełniłeś swojego sługę świętego Stanisława Kazimierczyka,
abyśmy wiernie Ci służąc, za jego wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen

H. KRÓTKA BIOGRAFIA ZE ZDJĘCIEM DO WKLEJENIA DO ZESZYTU:

Św. Stanisław Kazimierczyk

Herb Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich

Mieszkańcy Krakowa i Kazimierza wieku XV, z pewnością nie przypuszczali, że czasy, w których
przyszło im żyć, zapiszą się w historii, jako: „szczęśliwy wiek Krakowa”. Właśnie wtedy Bóg ubogacił Kraków i
Kazimierz (wtedy 2 oddzielne miasta) kilkoma wybitnymi dla Kościoła ludźmi. Wśród nich byli m.in.: bł.
Michał Giedroyć, św. Jana Kanty czy św. Szymon z Lipnicy.
Wyróżnia się jeszcze jedną heroiczną postać, osobę, która Bogu i ludziom oddała się w całości.
Niektórzy mówili o nim: „Apostoł Eucharystii”, inni „czciciel Matki Bożej”. Byli też i tacy, którzy określali go
mianem „Kaznodziei, który Słowo Boże wiernie objaśniał”. Mowa tutaj o Kanoniku Regularnym z klasztoru
Bożego Ciała, o świętym Stanisławie Kazimierczyku CRL.
Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem urodził się 27 września 1433 roku. Pochodził z bardzo
religijnej rodziny mieszczańskiej, zamieszkałej na Kazimierzu. Jako młody chłopiec, praktykował kult do
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Obserwował tam pracę zakonników (Kanoników Regularnych), do

których później zapragnął wstąpić. Kościół Bożego Ciała stał się miejscem, gdzie Stanisław miał okazję
uczestniczyć w ukochanej przez niego Eucharystii. Mógł tam słuchać kazań, spędzać chwile na częstej
modlitwie, a także budować swoje święte powołanie.
Stanisław Sołtys kształcił się w szkole przyklasztornej prowadzonej przez Kanoników Regularnych. Po
jej ukończeniu Stanisław rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał doktorat na wydziale
teologicznym.
Św. Stanisław mając 23 lata wstąpił do zakonu Kanoniczego. Po roku nowicjatu Stanisław złożył śluby
zakonne. Święcenia kapłańskie otrzymał mając 25 lat. W ciągu pierwszych lat kapłaństwa zajmował się
skryptorium oraz był doskonałym wychowawcą młodzieży zakonnej. Wiele czasu poświęcał modlitwie, dbał o
czystość swojego sumienia, zaczytywał się w Piśmie św. oraz dziełach ascetycznych. Regularnie przystępował
do spowiedzi i Komunii św. Również pełnił w parafii Bożego Ciała funkcję kaznodziei i spowiednika, natomiast
w klasztorze zastępował przełożonego.
Stanisław skupiał ogromną uwagę na ludziach chorych, biednych i cierpiących. Dostrzegał ludzką
niedolę i starał się wspierać ludzi w ich problemach. Często rezygnował z wygody, odbierał sobie część
pożywienia po to, by móc podzielić się z drugim człowiekiem. Oczywiście, jako kapłan, regularnie odwiedzał
chorych parafian. Przynosząc im Najświętszy Sakrament podtrzymywał ich na duchu. Wszystkich napotkanych
ludzi traktował w równy sposób, a wpływowe i bogate osoby nigdy nie były przez niego faworyzowane.
Św. Stanisław umarł 3 maja 1489 roku. Miał wtedy zaledwie 56 lat.

Papież Jan Paweł II na placu św. Piotra w Rzymie w dniu 18 kwietnia 1993 roku ogłosił
Stanisława Sołtysa z Kazimierza błogosławionym, natomiast papież Benedykt XVI 17 października
2010 roku świętym.

