KONSPEKT KATECHEZY NA KANONIZACJĘ
BŁ. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
KANONIKA REGULARNEGO LATERAŃSKIEGO

SZKOŁA PONADGIMANZJALNA
TEMAT: FUNDAMENT ŻYCIA
1. KATECHETYCZNE CELE SPOTKANIA
-

Wprowadzenie młodego człowieka w refleksję ta temat wartości którymi żyje współczesny człowiek;
Kształtowanie postawy katolika, który żyje Eucharystią;
Zapoznanie ucznia z prostotą przekazu jaki niesie nowy Święty Kościoła Powszechnego- Stanisław
Kazimierczyk CRL;

2. SŁOWA KLUCZE
wartości, Eucharystia, Msza św.
3. UWAGI METODYCZNE:
a. pomoce dydaktyczne:
Fragment Pisma Świętego, Krótka biografia Św. Stanisława Kazimierczyka CRL, Tabela- „ŚWIAT
WARTOŚCI”, Tekst modlitwy
b. metody:
pogadanka, praca z tekstem
c. literatura i środki audiowizualne:
- wykorzystane: Pismo Święte, Ks. Stefan Ryłko KRL, Patron Kazimierza Bł. Stanisław Sołtys
zwany Kazimierczykiem, Kraków 1997, projekcja multimedialna
- polecane: www. kanonicy.pl
4. PLAN SPOTKANIA:
A. WSTĘP
Modlitwa.
Ćwiczenie: „Świat wartości”, prowadzące do podjęcia refleksji na temat wartości, którymi żyje
współczesny człowiek
- czas ok. 10 min.
B. ROZWINIĘCIE
Św. Stanisław Kazimierczyk CRL- wzorem człowieka zakochanego w Eucharystii- kilka informacji o
nowym świętym
- czas ok. 10 min.
Eucharystia fundamentem świata wartości- refleksja na temat Eucharystii, która jest źródłem i szczytem
życia chrześcijańskiego w oparciu o biografię Św. Stanisława i słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana
6, 53-58
- czas ok. 20 min
C. ZAKOŃCZENIE:
Zadanie pracy domowej
Modlitwa końcowa
-czas ok. 5 min
5. PRZEBIEG SPOTKANIA:
A. WSTĘP

Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy, a następnie zachęcamy uczniów do podjęcia refleksji na temat
świata wartości, którymi żyją. Każdy człowiek w jakimś stopniu, większym lub mniejszym kieruje się ideałami,
stanowiącymi fundament jego istnienia. Cenimy różne wartości, takie jak miłość, przyjaźń, rodzina, praca itp.
Jedne z nich są dla nas bardzo ważne, a inne mniej. Bez niektórych z nich nie wyobrażamy sobie życia, a inne
przeciwnie, mogłyby nawet nie istnieć. Przedstawiamy uczniom tabele z różnymi pojęciami, które określamy
jako „ŚWIAT WARTOŚCI”. Zadaniem uczniów jest wybranie niektórych z nich i uszeregowanie tak, aby to co
dla nich najistotniejsze stanowiło fundament(podstawę piramidy) a to co mniej ważne znajdowało się coraz
wyżej(wierzchołek piramidy). Prosimy, aby kilku uczniów przedstawiło swoją propozycję uzupełnienia
piramidy. (Tabela: „ŚWIAT WARTOŚCI” w materiałach pomocniczych)
B. ROZWINIĘCIE
W tej części katechezy przedstawiamy uczniom postać Św. Stanisława Kazimierczyka CRL, który
podobnie jak każdy człowiek kierował się w życiu pewna hierarchią wartości. (Krótka biografia Św. Stanisława
Kazimierczyka w materiałach pomocniczych)
Po przedstawieniu postaci Św. Stanisława Kazimierczyka przechodzimy z uczniami do refleksji na
temat Jego życia. Próbujemy ukazać błogosławionego jako człowieka, który doskonale zrozumiał czym jest
prawdziwe chrześcijaństwo, że jest to najpierw służba Bogu, a w konsekwencji służba bliźniemu. Do
przeprowadzenia dialogu mogą posłużyć następujące pytania, na które uczniowie udzielają odpowiedzi.
(Pytania w materiałach pomocniczych)
W czasie dialogu z uczniami zwracamy szczególnie uwagę na to że, całe jego życie skoncentrowane
było na Panu Jezusie, który ukrył się w Eucharystii. Eucharystia stanowi centrum naszego życia. Papież Jan
Paweł II zwykł powtarzać, że ona jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest największym
skarbem jaki posiada Kościół, dlatego strzeże go z wielką pieczołowitością i przypomina o nim współczesnemu
człowiekowi. Dziś dla jeszcze większego podkreślenia wartości Eucharystii stawia nam za wzór człowieka,
który żyjąc w czasach odległego średniowiecza żył na co dzień wartością, która jest podstawą życia dla katolika
w XXI wieku.
Uświadamiamy uczniom, że nie tylko święci tacy jak Św. Stanisław przypominają nam o wielkiej
wartości Eucharystii, ale robi to sam Jezus. Jego słowa zawarte we fragmencie ewangelii wg św. Jana (6, 53-58)
(Tekst ewangelii w materiałach pomocniczych), są dowodem na to, jak ważne jest częste karmienie się
Komunią Świętą. Kto jej nie spożywa nie ma w sobie życia!
Odczytujemy wraz z uczniami fragment ewangelii wg św. Jana, która jest dowodem na wielkie
pragnienie Jezusa, aby człowiek karmił się Jego Ciałem.
Wyjaśniamy również, że podstawą życia każdego katolika powinna być Eucharystia. Ona powinna znaleźć się
na samym dole wypełnianego przez nas schematu (piramidy). Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie
myślimy o naszym życiu w takich kategoriach, ale wszystko w nim powinno być podporządkowane tej jednej
najważniejszej sprawie: Komunii z Jezusem.
C.

ZAKOŃCZENIE:

Na zakończenie rozdajemy uczniom skserowany fragment Janowej Ewangelii, i prosimy aby wkleili go
w domu do zeszytu, a następnie podpisali go słowami: Eucharystia- fundamentem mojego życia!
Spotkanie kończymy modlitwą. (Tekst modlitwy w materiałach pomocniczych)
6. MATERIAŁY POMOCNICZE:

„ŚWIAT WARTOŚCI”

MIŁOŚĆ, ZDROWIE, URODA, PRACA, RODZINA, BÓG, PIENIĄDZE, KOŚCIÓŁ,
WSPÓLNOTA,
PAŃSTWO,
DEMOKRACJA,
MŁODOŚĆ,
PRAWDA,
DZIECI,
SZLACHETNOŚĆ, WOLNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ, KARIERA, CIERPIENIE,
ZAWÓD,
EUROPA, POKÓJ, MAŁŻEŃSTWO, CZYSTOŚĆ, CELIBAT, ODDANIE,
WIERNOŚĆ, DOM, SEX, UBÓSTWO, OFIARNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE, STAROŚĆ,
DOBROĆ, POPULARNOŚĆ, CICHOŚĆ, MĄDROŚĆ,
ZARADNOŚĆ, PRZYRODA,
PIĘKNO, DZIEŁA SZTUKI, LITERATURA, INNE…(TWOJE WŁASNE PRZEMYŚLENIA)
KRÓTKA BIOGRAFIA ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA CRL
Św. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem urodził się 27 września 1433 r. na Kazimierzu
w Krakowie, który wtedy był jeszcze osobnym miastem. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, zwykłej,
prostej, takiej, jakich dziś większość w naszej ojczyźnie. Jego rodzice Maciej i Jadwiga byli
zwyczajnymi ludźmi, których życie wpisywało się w historię życia ówczesnego Kazimierza. Ojciec
przez wiele lat przewodniczył sądom miejskim a matka należała do parafialnego bractwa
Najświętszego Sakramentu. Rodzina Św. Stanisława była zatem bardzo religijna i jej życie ściśle
wiązało się z życiem parafii i kościoła Bożego Ciała. To przy nim bł. Stanisław pobierał pierwsze
nauki, kształcąc się w zorganizowanej tam szkole dla chłopców. Po jej zakończeniu kontynuował
naukę na słynnej Akademii Krakowskiej. Już jako młody uczeń a potem student uczestniczył bardzo
często w Mszach św. i nabożeństwach eucharystycznych sprawowanych w parafialnym kościele. W
ten sposób wzrastała w nim cześć i miłość do Najświętszego Sakramentu, do Chrystusa ukrytego w
białym kawałku chleba i odrobinie wina. To jemu pragnął poświęcić swoje życie, dlatego w wieku 23
lat wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych posługującego przy kościele Bożego Ciała. W zakonie
odznaczał się niezwykłą pobożnością i wielkim kultem do Najświętszej Eucharystii. Sprawował ją z
wielką czcią i adorował Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W duchu tej miłości
kształtował jako kaznodzieja innych wiernych i wychowywał młodych zakonników. Pochylanie się
każdego dnia nad Jezusem ukrytym w białej hostii uczyło go również pochylania się nad cierpiącym
człowiekiem, w którego twarzy widział twarz Chrystusa. Był niezwykłym opiekunem ubogich i
chorych, co sprawiało, że ludzie darzyli go wielkim szacunkiem i chętnie słuchali. Jego słowa o
miłości Boga poparte były bowiem świadectwem jego życia. Wielce prawdopodobna historia
opowiada o bardzo znaczącym epizodzie z życia Św. Stanisława. Kiedy swego czasu w Krakowie
panowała zaraza, większość zakonników opuszczała mury klasztorne i chroniła się przed morowym
powietrzem w pobliskich wioskach, by uniknąć zachorowania. Na miejscu pozostawiano jednak
kapłana, który mógłby nieść niezbędną pomoc i służyć sakramentami ludziom potrzebującym opieki.
Św. Stanisław podobno na własne życzenie pozostał w czasie zarazy wśród ludzi by w
niezmordowany sposób, pomimo zagrożenia śmiercią, sprawować dla nich Msze św. i służyć pomocą.

Kapłani pozostawieni w tych trudnych chwilach do posługi wśród ludzi nazywani byli przez nich
męczennikami, a gdy przeżyli zarazę wówczas świętymi. Bł. Stanisław niewątpliwie był święty i to
nie tylko przez fakt swego heroicznego czynu w czasie zarazy, ale przez cnotliwe życie, w którym
odznaczał się wielką miłością do Boga i bliźnich. Potwierdził to licznymi cudami, które dokonały się
przy jego grobie tuż po śmierci. Zmarł 3 maja 1489 roku i od razu do jego grobu zaczęły ściągać
tłumy ludzi proszących go o wstawiennictwo. W pierwszym roku po śmierci dokonało się tam aż 176
cudów. Za większość z nich ludzie dziękowali poprzez zamawianie Maszy św. i jest to zapewne efekt
wielkiej czci do Chrystusa Eucharystycznego jakiej uczył ich bł. Stanisław. Modlitwa przy jego
relikwiach i pamięć o nim jako wielkim orędowniku trwa po dzień dzisiejszy. Również dziś Św.
Stanisław wyprasza u Boga wiele łask o czym świadczy księga podziękowań i próśb znajdująca się w
kościele Bożego Ciała. Nieprzerwany kult Św. Stanisława potwierdził uroczystym aktem Jan Paweł II
18 kwietnia 1993 roku, natomiast kanonizacji tego wielkiego czciciela Eucharystii dokonał Ojciec
Święty Benedykt XVI 17 października 2010 r.

PYTANIA POMOCNICZE
Kim był Św. Stanisław Kazimierczyk? (Był kapłanem, zakonnikiem)
Gdzie się wychowywał? (Wychowywał się na Kazimierzu, obecnie dzielnica Krakowa)
Czy jego rodzice zajmowali się czymś nadzwyczaj wyjątkowym? (Nie, jego rodzice byli zwykłymi
mieszczanami)
Wokół czego obracało się życie ówczesnych mieszkańców Kazimierza? (Ich życie koncentrowało się wokół
parafialnego kościoła pw. Bożego Ciała)
Gdzie rozpoczął naukę Św. Stanisław? (Rozpoczął naukę w szkole dla chłopców zorganizowanej przy parafii)
W jaki sposób uczestniczył młody Stanisław w życiu parafialnym? (Uczestniczył w Mszach św. i
nabożeństwach)
Co zrobił po ukończeniu słynnej Akademii Krakowskiej? (Po ukończeniu Akademii wstąpił do Zakonu
Kanoników Regularnych przy kościele Bożego Ciała)
Św. Stanisław Kazimierczyk jako kapłan miał szczególny przywilej z którego chętnie korzystał. Co jako kapłan
mógł robić każdego dnia? (Mógł każdego dnia odprawiać Mszę św.)
Czym wyróżniał się Św. Stanisław? (wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu)
Co to znaczy, że czcił Najświętszy Sakrament? (To znaczy, że z wielką pobożnością sprawował Mszę św., i
adorował Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie)
Czego uczyła go ta postawa uniżenia przed Jezusem? (Trwając przed Jezusem uczył się być blisko ludzi)
Czego uczył ludzi jako kaznodzieja? (Uczył ich miłości do Eucharystii)
W czasie zarazy, która nawiedziła Kraków i Kazimierz Św. Stanisław pozostał wraz z ludźmi. Dlaczego? (Aby
sprawować dla nich Mszę św. i nieść im pomoc)
Dlaczego Msza św. była dla tego Świętego tak ważna? Dlaczego dla nas jest tak ważna? (Bo w czasie Mszy św.
Jezus daje nam swoje Ciało)

J 6, 53-58
Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i piję moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze Niebieski, dla Twojego Sługi Stanisława Kazimierczyka największą świętością była
ofiara Mszy św. i ją starał się wiernym przybliżyć, daj, byśmy sami szli tymi drogami i drugim w tym
pomagali. Prosimy Cię o to Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

