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Szczęść Boże ! 
 
Witam na kolejnej katechezie 
 
Zaczniemy od modlitwy piosenką „Ofiaruje to Panie mój”  https://youtu.be/4GX2csf15mc 
 
Dzisiejszy temat katechezy to: "Święty Franciszek uczy  nas troszczyć się o przyrodę” 
 

Pewnie już słyszeliście o św. Franciszku. To kilka ważnych wydarzeń jego życia: 
 
 
Urodził się w Asyżu we Włoszech w 1181r. Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Jan 
 
 Bernardone, ale w domu nazywano go Francesco,  bo bardzo lubił   uczyć się języka 
 
 francuskiego.  Pochodził z bogatej rodziny, jego ojciec był  kupcem. 
 
 Franciszek nie chciał jednak żyć tak jak jego rodzina, gdy miał 25 lat  oddał wszystko co 
 
 posiadał.  Został pustelnikiem( dużo się modlił ) i służył ludziom. Prawdziwe szczęście i 
 
wolność osiągnął  naśladując Pana Jezusa. Zadziwiał innych swoją niezwykłą radością i 
 
 wychwalaniem  Stwórcy za każdą najdrobniejszą rzecz, pochodzącą od Niego. Po 
 
niedługim czasie wielu  ludzi, widząc jak bardzo Franciszek jest szczęśliwy, przychodziło, 
 
 aby żyć podobnie. 
 
 Święty założył zakon braci mniejszych stworzył dla nich regułę  która mówiła, jak powinni   
 
 postępować) .W zakonie wszyscy  żyli w niezwykłej prostocie i  radości. 
 
Święty Franciszek zmarł  3 października 1226 i jest blisko Boga w niebie. 
 
Święty Franciszek kochał Boga, przyrodę, dlatego 29 listopada 1979  roku  Jana Pawła II 
 
ogłosił go patronem ekologów. Ekolog troszczy się o przyrodę . 
 
Święty Franciszek jest  patronem ,czyli wzorem i opiekunem dla tych, którzy troszczą się o 
 
przyrodę 
 
Zobaczmy krótki filmik o św. Franciszku i ptakach: https://youtu.be/lJfZPBFFmLA 

 
Teraz pokolorujemy postać św. Franciszka z ptakami, jeśli nie macie drukarki można 
 
 pokolorwać obrazek online. 
  

https://youtu.be/4GX2csf15mc
https://youtu.be/lJfZPBFFmLA


Super  pracujecie... 
 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/modlitwa-o-pokoj-sw-franciszka 

 
Fragment z Księgi Rodzaju mówi nam : 
 
„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” (Rdz 1,31) 
 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za piękny, dobry świat ,który stworzył i chcemy się o niego 
 
 troszczyć. 
 
 
Notatką dzisiejszej lekcji jest : 
 
 
Święty Franciszek jest wzorem dla tych, którzy troszczą się  o przyrodę. 
 
Jan Paweł II  ogłosił  29 listopada 1979  roku, świętego Franciszka patronem 
 
 ekologów, ponieważ odnosił się do przyrody jako do niezwykłego  daru Boga. 
 
Wzorując się na św. Franciszku chciejmy troszczyć się o nasze środowisko  i 
 
 opiekować się zwierzętami. 
 
 
Sposobem troski o środowisko naturalne jest segregowanie śmieci. 
 
 
Na koniec katechezy pomódlmy się modlitwą „Ojcze nasz”  polecając  tych, którzy 
 
 troszczą się o przyrodę . 
 
 
Zróbcie zdjęcie  pokolorowanego obrazka św Franciszka i prześlijcie go  na adres: 
 
 lucjazzabrza@interia.pl 
 
Dla chętnych proponuję: 
 
1. Zobaczyć przepiękny film o św.Franciszku (trwa 30 minut) 
https://youtu.be/Xk7362NcEVU 

 
 2. Ułożyć puzzle o św. Franciszku https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/119847-
franciszek-ekolog 

 
3. Zagrać w zielone.  Są to ciekawe zajęcia z ciekawymi grami . 
 
Poszczególne plansze zmieniacie-”strzałką  w dół ”, interaktywne punkty uruchomicie 
 
 klikając na znaczek palca po prawej stronie. 
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https://view.genial.ly/5e98918c6326780e1dee80db/presentation-gramy-w-zielone-gra-
ekologiczna-dla-chetnych 
 
 
Pozdrawiam z pamięcią modlitewną– Łucja Jankiewicz 
 


