Lekcja religii dla klasy VIII
Autor: Anna Marczuk
Temat: Droga do świętości – ks. Jan Macha
Cele katechetyczne:
Ukazanie świadków Ewangelii w XX i XXI w.
Treści:
→ Kościół podczas II wojny światowej (E.3)
→ Męczennicy drugiej wojny światowej – ks. Jan Macha (E4, E5)
Wymagania:
→ Opowiada o roli kościoła w czasach totalitaryzmu hitlerowskiego (E3.10)
→ Na podstawie poznawanych dziejów Kościoła wskazuje na ciągłość
działania Boga w dziejach świata i każdego człowieka oraz podkreśla, że
historia Kościoła jest świadectwem prowadzenia ludzi do zbawienia (E
3.1, E. 3.11)
Postawy (nie podlegają ocenie):
→ Stara się poznać historię Kościoła i szuka swojego miejsca w jego
misji (E.3.a)
→ Modli się za biskupów, prezbiterów, diakonów i za cały Kościół
(E.3.c)
→ Przejawia postawę wdzięczności za świadków wiary (E.1.g)
Metody: prezentacja multimedialna, burza mózgów, zadania/ prezentacja,
zadania (e-lekcja)
Forma: praca z całą grupą/ praca indywidualna (e-lekcje)
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, krzyżówka
Przebieg zajęć:
1. Wspólna modlitwa/ zachęcenia do modlitwy indywidualnej (e-lekcja).
2. Wprowadzenie do tematu zajęć.

3. Prezentacja multimedialna: ,,Droga do świętości. Sługa Boży ks. Jan
Macha”. Wykonanie zadań wskazanych w prezentacji/ samodzielne
oglądanie prezentacji, wykonanie poleceń w niej zawartych (e-lekcja).
4. Rozwiązanie krzyżówki – załącznik 1.
5. Rozmowa na temat roli rodziny w wychowaniu, ukształtowaniu
osobowości ks. Jana oraz jej wsparciu do końca.
6. Pisemne uzasadnienie w kilku zdaniach jaką rolę odegrała rodzina
w życiu k. Machy.
7. Wspólna modlitwa na zakończenie lekcji/ zachęcenie do modlitwy
indywidualnej (e-lekcja).
Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Załącznik 1 - krzyżówka
Pytania:
1. Gdzie od września 1939 r. wikariuszem był ks. Macha?
2. Gdzie urodził się ks. Macha?
3. O co prosił rodzinę w listach z więzienia?
4. Jaką dyscyplinę sportu uprawiał w młodości?
5. Jak nazywała się konspiracyjna gazetka, którą
współtworzył ks. Macha?
6. Jak zdrobniale mówili do niego najbliżsi?
7. W jakim mieście znajdowało się seminarium, do którego
uczęszczał ks. Macha?
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Rozwiązanie:…………………….
Zastanów się czym dla ks. Jana Machy była ……………,
która stanowi rozwiązanie tej krzyżówki.
Napisz w trzech zdaniach swoje przemyślenia.
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która stanowi rozwiązanie tej krzyżówki.
Napisz w trzech zdaniach swoje przemyślenia.

