
KATECHEZA 

Temat: Święty Franciszek z Asyżu.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..... 

Na początku proszę pomódlcie się ,,Aniele Boży....’’.  

Dziś na katechezie dowiecie się  o  ŚWIĘTYM, który rozmawiał z ptakami,            

który uśmiechał się nawet wtedy, gdy był bardzo, bardzo chory,                    

który stworzył jasełka i po raz pierwszy przed Bożym Narodzeniem postawił 

przy ołtarzu żłóbek. Oczywiście to  ŚWIĘTY FRANCISZEK !  

Urodził się w Asyżu we Włoszech w 1181r. Jego prawdziwe imię i nazwisko 

brzmią Jan Bernardone, ale w domu nazywano go Francesco, znaczy Francuzik, 

bo bardzo lubił uczyć się języka francuskiego. Przezwisko pozostało mu na całe 

życie. Pochodził z zamożnego rodu, jego ojciec był bogatym kupcem. Franciszek 

nie chciał jednak żyć tak jak jego rodzina, gdy miał 25 lat oddał wszystko co 

posiadał i „poślubił Panią Biedę” stając się żebrakiem. Prostotę umiłował do 

tego stopnia, że został pustelnikiem i służył ludziom jako skromny braciszek. 

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 stworzył dla nich regułę, która mówiła, jak powinni postępować. Reguła 

ta została zatwierdzona przez papieża Innocentego III, co dało początek 

narodzinom zakonu braci mniejszych. Jeszcze za życia Franciszka zakon ten 

liczył ponad pięć tysięcy mnichów. Wszyscy złożyli śluby czystości, ubóstwa i 

posłuszeństwa. Wszyscy żyli w niezwykłej prostocie i radość. 

A teraz zapraszam WAS na krótki film o Św. Franciszku 

Kliknij: https://www.youtube.com/watch?v=rDWjqBONJic 

Zapiszcie temat religii do zeszytu i namalujcie Św. Franciszka  oraz swoje 

ulubione zwierzątka, które macie w domu. Tak jak Św. Franciszek dbajcie o 

nie. A teraz posłuchajcie piosenki Arki Noego o Św. Franciszku 

Kliknij:https://www.youtube.com/watch?v=KXOriS7Ici0 

Na zakończenie katechezy pomodlimy się za przyczyną Świętego Franciszka, 

abyśmy dbali o przyrodę i zwierzęta ,,Ojcze nasz....’’. 

Z Panem Bogiem Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny 
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