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ŚWIĘTY JÓZEF – OPIEKUN NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY I WZOROWY TATO
Konspekt katechezy dla szkoły podstawowej, klasy 1-3
Cele katechezy: Uczeń zna historię biblijną św.
Józefa, rozumie, że św. Józef jest wzorowym
opiekunem Pana Jezusa a Bóg prawdziwym Jego
Ojcem, wie kiedy w liturgii obchodzimy uroczystość św. Józefa, potrafi wyjaśnić dlaczego jest on
patronem rodzin i ojców, wyraża szacunek dla
Św. Józefa.
Metody: zagadki, opowiadanie, rozmowa kierowana, tekst luk, kolorowanka, oglądanie obrazów.
Pomoce: obraz Świętej Rodziny, obrazki do opowiadania historii o Józefie oraz tekst opowiadania, cechy Józefa na kartkach, różne wizerunki
(figura) św. Józefa, tekst luk dla klasy 3, kolorowanka dla klasy 1 i 2.
MODLITWA: „Ojcze nasz”
WPROWADZENIE
Przed rozpoczęciem lekcji należy na tablicy umieścić obraz Świętej Rodziny i każdą z postaci na
obrazie zasłonić inną kartką papieru, lub przygotować obraz w formie puzzli (3 części = 3 osoby –
przykład podany w załączniku 1) i przypiąć odwrócony tyłem. Katecheta zadaje dzieciom zagadki (fragment wiersza, piosenki) dotyczące
osób na ukrytym obrazie i kolejno odsłania odgadnięte postacie. W klasie 3 można krótko dopytać uczniów o jakieś szczegóły nt. Maryi i Jezusa.
Przykładowe zagadki do ukrytego obrazu:
1. „Gdy był malutki nigdy nie próżnował, wraz
z Maryją i Józefem pobożnie pracował.”
2. „Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto
zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam
przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały…”
3. Z nim mały Jezus w Nazarecie gwoździe
przybijał i deski piłował,

drewno heblował, stoły i krzesła budował.
K: Już wiecie Kogo przedstawia ten obraz?
Tych troje ludzi tworzy bardzo kochającą się
rodzinę. Nazywamy ją Świętą Rodziną. Jak myślicie dlaczego? (wypowiedzi dzieci) Każda z Osób na
tym obrazie jest święta. Pan Jezus – bo jest Bogiem, Maryja – bo jest Jego Matką przez Boga
wybraną i Niepokalaną. Święty jest też Józef
i właśnie jego na dzisiejszej lekcji bliżej poznamy.
Katecheta zapisuje temat na tablicy a uczniowie
w zeszytach.
ROZWINIĘCIE
K: Życie św. Józefa znamy z Pisma Świętego.
Wspominają o nim Ewangeliści Mateusz i Łukasz,
gdy opisują dzieciństwo Pana Jezusa. Już na samym początku informują nas o tym, że Józef pochodził z rodziny króla Dawida, ale mimo tak wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego bogactwa. Choć Józef był człowiekiem ubogim, bo nie
miał pieniędzy, to i tak był najbogatszym
z wszystkich ludzi. Dlaczego? Ponieważ to jemu
Bóg oddał w opiekę najdroższe i cenniejsze ponad
wszystko Osoby: swego Syna Jezusa i Maryję Jego
Matkę. Posłuchajcie pięknej i ciekawej historii
życia św. Józefa.
Posługując się ilustracjami i tekstem z książki
E. Stadtmüller pt. „Św. Józef”(załącznik 4) katecheta przybliża dzieciom historię biblijną. Następnie w rozmowie kierowanej sprawdza zrozumienie tekstu i pogłębia wiadomości dzieci.
Jaką pracę wykonywał Józef? – Kogo Bóg powierzył mu w opiekę? – Dlaczego Bóg wybrał
Jozefa, by opiekował się Jego Synem? – Co zrobił
Józef, gdy ogłoszono spis ludności? – O co dbał
Józef podczas trudnej wędrówki do Betlejem? –
Po co poszli rodzice do świątyni z Dzieciątkiem?
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Kogo spotkali w świątyni? – O co modlił się Józef
słysząc słowa Symeona? – Jak Józef wykonywał
wszystkie polecenia Boga? – Czego uczył Jezusa?
Co zrobił Józef, gdy Jezus zgubił się podczas pielgrzymki? – Jakim sługą Boga był Józef ? – Czego
Bóg oczekiwał od Józefa? – Jakim był człowiekiem? itp.
W tej rozmowie dzieci powinny podać przynajmniej niektóre z poniżej wymienionych cech
św. Józefa. Katecheta uzupełnia ich wypowiedzi
i zapisuje w formie haseł na tablicy pod tematem.
Można też przygotować gotowe napisy, aby
w razie potrzeby stymulować nimi wypowiedzi
dzieci.
Cechy św. Jó
dobry, kocha rodzinę, pomaga
zefa:
Maryi, opiekuje się, troszczy się, pobożny, cichy,
pracowity, odpowiedzialny, posłuszny Bogu,
uczciwy, mądry, ufa Bogu, przestrzega prawa,
silny, odważny itp.
PODSUMOWANIE:
K: Św. Józef to piękna postać. Człowiek
o wielkiej godności i cnocie. Sam Pan Bóg wybrał
tego młodego, silnego, mądrego, dobrego (i in.
z tablicy) mężczyznę na męża dla kobiety, która
miała być Mamą Bożego Syna i na opiekuna dla
Niego. To Józef, jak wzorowy tato, troszczył się
o wszystko, co rodzinie potrzebne: bezpieczeństwo, żywność, mieszkanie, ubranie, przyjemności
i zabawki dla dziecka. To on bawił się z Jezusem
i pokazywał Mu świat. To on uczył małego Jezusa
modlitwy i pracy w warsztacie stolarskim, kochał
i wychowywał go na dobrego i mądrego człowieka. O św. Józefie mówimy, że jest Głową Najświętszej Rodziny i Opiekunem Pana Jezusa. Doskonale wypełnił zadania jakie Pan Bóg mu dał.
Wszyscy go za to podziwiamy i szanujemy
a Kościół stawia Go na czele wszystkich świętych
zaraz po Maryi i zachęca wszystkich tatusiów do
naśladowania tego świętego. Uroczystość św.
Józefa obchodzimy 19 marca (choć wtedy jest
w Wielki Post i nie obchodzi się żadnych uroczystości to jednak tę tak).
Wielu ludzi doświadcza szczególnej opieki św.
Józefa i dzięki jego wstawiennictwu u Boga
otrzymuje dużo łask. Św. Józef jest patronem
całego Kościoła (czyli wszystkich ochrzczonych) a
w szczególności ojców, małżeństw, rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, ludzi pracujących (szczególnie drwali i stolarzy), inżynierów,
wychowawców, podróżujących, wypędzonych,
ludzi w trudnych sytuacjach, bezdomnych. Nawet

chy, Hiszpania, Meksyk, Rosja, Kanada). Na obrazach i figurach, a są ich tysiące, św. Józef najczęściej jest przedstawiany z białą lilią, z siekierą,
z piłą lub jakimś innym narzędziem stolarskim,
także z Jezusem i w otoczeniu Św. Rodziny –
w czasie opowiadania katecheta prezentuje różne
wizerunki świętego, można to zrobić przy pomocy
Internetu, jeśli mamy taką możliwość.
Zapi s do z es zy
tów .
Dla klasy 1: Kolorowanka z tekstem do poprawienia po śladzie (załącznik 2)
Dla klasy 2: Kolorowanka (załącznik 3)
Dla klasy 3: Można przygotować tekst luk do
wklejenia:
niektóre kraje wybrały go sobie na opiekuna (Cze-
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Św. Józef pochodził
0 1z rodu
2 k…... Dawida. Gdy dowiedział się, że jego narzeczona M……… urodzi
Syna ……………., otoczył ją troskliwą opieką. Został
G…….. Świętej R………… i ziemskim Opiekunem
P…………………. J……………… Uroczystość Św. Józefa
Kościół obchodzi …………………… Święty Józefie,
patron ……………………, módl się za nami.
ZAKOŃCZENIE
K: W modlitwie na zakończenie poprośmy Św.
Józefa, aby opiekował się naszymi rodzinami tak
jak Świętą Rodziną z Nazaretu i by ten wzorowy
tato pomagał każdemu tatusiowi troszczyć się o
swoją rodzinę. Św. Józefie patronie nasz módl się
za nami. (Można zaśpiewać)
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Załącznik1
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Załącznik nr2

Święty Józefie módl się za nami

Załącznik nr 3
Święty Józef pochodził z rodu
króla Dawida. Gdy dowiedział
się, że jego narzeczona Maryja
urodzi Syna Bożego, otoczył Ją
troskliwą opieką. Został Głową
Świętej Rodziny oraz ziemskim
Opiekunem Pana Jezusa.
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Gdy przyszło na ziemię Święte Boże Dziecię, to miało rodziców najlepszych na świecie. Mamusię kochaną
i niepokalaną, spośród wielu niewiast przez Boga wybraną. Tatusia ziemskiego, – Józefa prawego, szlachetnej natury i serca dobrego. Ten Tatuś był cieślą prostym i ubogim, ale Panu Bogu ponad innych drogim. To
jemu niebiosa oddały w opiekę prawdziwego Boga, co stał się człowiekiem. Kiedy spis ludności w kraju
ogłoszono, wyruszył i Józef wraz ze swoją Żoną.

Musieli pokonać spory drogi kawał. Już nawet osiołek zmęczony ustawał. Przyszli do Betlejem o wieczornym
chłodzie a tu niespodzianka – brak miejsca w gospodzie. Nikt drzwi nie otworzy? Nikt wody nie poda?
Wreszcie się zlitował poczciwy gospodarz: – Mam w górach stajenkę, schronienie to liche, ale osłoniętą,
bezpieczne i ciche… W stajni Panna Święta porodziła Syna. Nadeszła dla świata szczęśliwa godzina. Niebiosa
jaśniały, anieli śpiewali, pasterze z królami u żłóbka klękali.
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Niebawem rodzice do świątynnych progów przybyli, by Dziecię ofiarować Bogu. Zajaśniały oczy starca Symeona: – Boże, obietnica Twoja wypełniona! Nareszcie ujrzałem Zbawiciela świata. Na ten dzień czekałem
przez tak długie lata… Maryja z powagą słów jego słuchała, każde z nich na zawsze w sercu swym chowała.
A Józef się modlił: – Boże Miłosierny, spraw, abym Twej woli we wszystkim był wierny. Bądź mi drogowskazem na rozstajnych drogach. Przemów słowem, znakiem, posłucham bez słowa.

Uciec do Egiptu? Jadą bez wahania! Ochraniać Jezusa? Będę Go ochraniał. Powrócić do domu? Natychmiast
powrócę! Uczyć Syna pracy? Z radością nauczę. Tak rósł mały Jezus i nabierał mocy. Nigdy nie odmawiał
rodzicom pomocy. Mamie nosił wodę z Józefem pracował. Do świętego miasta dzielnie pielgrzymował. Tam
się kiedyś zgubił, pozostał sam w mieście, po trzech dniach rodzice znaleźli Go wreszcie. Gdzie w murach
świątyni! Pouczał uczonych… Józef na to wszystko spoglądał zdumiony.
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I pytał: – Mój Boże powiedz mi, dlaczego, ludziom jak my prostym, dałeś Syna swego. Boga, co wygląda jak
zwykły chłopaczek, wyłazi na drzewa, przez kałuże skacze… Obija kolana, ręce w piasku brudzi, jak normalne
dziecko, całkiem zwykłych ludzi. Uśmiechnął się Pan Bóg, z wysokiego nieba: – Ty mi Go, Józefie wychowasz
jak trzeba. A kiedy osiągniesz dojrzałe swe lata, wtedy Ci pozwolę odejść z tego świata. Niebiosa dla Ciebie
na oścież otworzę, boś przez całe życie służył Mi w pokorze.

Będą mieli ziemscy ojcowie patrona, co wszelkie trudności pomoże pokonać. Patrona mądrego, w mowie
oszczędnego, lecz za to w działaniu wielce skutecznego. Będą Cię wzywali, a na imię twoje, wyleją się na
nich łaski Moje zdroje. I tak się stało. Święty Józef z nieba podąża z pomocą tam, gdzie jest potrzeba.
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Przedszkole
Nr AZ-0-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
Kochamy dobrego Boga
Seria podręczników: Kochamy dobrego Boga
3-latki: Nasza Boża Rodzina – AZ-01-01/10-KR1/11 z dn. 11.04.2011 r.
4-latki: Bóg kocha dzieci – AZ-02-01/10-KR-1/11
z dn. 7.03.2011 r. Kl. 0: Jesteśmy dziećmi Boga –
AZ-03-01/10-KR-1/11 z dn. 11.04.2011 r.
Szkoła Podstawowa: klasy I – III
AZ-1-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
W drodze do Wieczernika
Klasa I: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – AZ-1101/10-KR-1/11 z dn. 11.04.2011 r.
Klasa II: Kochamy Pana Jezusa – AZ-12-01/10-KR1/11
Szkoła Podstawowa: klasy IV–VI
AZ-2-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Seria podręczników: Drogi Przymierza
Klasa IV: Zaproszeni przez Boga (nowa wersja)
Gimnazjum
AZ-3-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
Pójść za Jezusem Chrystusem
Seria podręczników: W drodze do Emaus
Klasa I: Jezus uczy i zbawia (nowa wersja)
Seria podręczników: Odsłonić twarz Chrystusa
Klasa I: Szukam was (nowa wersja) – AZ-3101/10-KR-1/11 z dn. 30.05.2011 r.
Klasa II: Jestem z wami (nowa wersja) – AZ-3201/10-KR-1/11
Liceum
AZ-4-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
Świadek Chrystusa
Seria podręczników: Drogi Świadków Chrystusa
Klasa I: W Kościele
Technikum
AZ-6-01/10 – program – Świadek Chrystusa
Seria podręczników: Drogi Świadków Chrystusa
Klasa I: W Kościele

Przedszkole
Nr AZ-0-01/10 z dn. 9.06.2010 r. – program –
Kochamy dobrego Boga
Seria podręczników:

3-latki i 4-latki: Pan Bóg kocha dzieci
Kl. O: Jesteśmy dziećmi Bożymi – AZ-03-01/10PO-1/11 z dn. 18.07.2011 r.
Szkoła Podstawowa: klasy I – III
AZ-1-01/10 z dn. 09-06-2010 r. – program –
W drodze do wieczernika
Kl. I: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – AZ-1101/10-PO-1/11 z dn. 09.05.2011 r.
Poradnik metodyczny + płyta CD do nowego podręcznika – AZ-11-01/10-PO-1/11 z dn. 09.05.2011
Karta pracy do nowego podręcznika – AZ-1101/10-PO-1/11 z dn. 09.05.2011 r.
Klasa II: Kochamy Pana Jezusa
Poradnik metodyczny do nowego podręcznika
Karta pracy do nowego podręcznika
Szkoła Podstawowa: IV – VI
AZ-2-01/10 z dn. 09-06-2010 r. – program –
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Klasa IV: Jestem chrześcijaninem – AZ-21-01/10PO-1/11 z dn. 09-05-2011 r.
Poradnik metodyczny+ płyta CD do nowego podręcznika: AZ-21-01/10-PO-1/11 z dn. 09.05.2011
Karta pracy do nowego podręcznika: AZ-2101/10-PO-1/11 z dn. 09.05.2011 r.
Klasa V: Wierzę w Boga
Poradnik metodyczny do nowego podręcznika
Karta pracy do nowego podręcznika
Gimnazjum
AZ-3-01/10 z dn. 09-06-2010 r. – program –
Pójść za Jezusem Chrystusem
Kl. I: Spotkanie ze Słowem – AZ-31-01/10-PO1/11 z dn. 18.07.2011 r.
Poradnik metodyczny do podręcznika: AZ-3101/10-PO-1/11 z dn. 18.07.2011 r.
Karta pracy do podręcznika: AZ-31-01/10-PO1/11 z dn. 18.07.2011 r.
Kl. II: Aby nie ustać w drodze
Szkoły ponadgimnazjalne
AZ-4-01/10 z dn. 09-06-2010 r. – program –
Świadek Chrystusa
Klasa I: Moje miejsce w Kościele – AZ-41-01/10PO-1/11 z dn. 12.09.2011 r.
Poradnik metodyczny do podręcznika: AZ-4101/10-PO-1/11 z dn. 12.09.2011 r.
Karta pracy do podręcznika: AZ-41-01/10-PO1/11 z dn. 12.09.2011 r.
Klasa II: Moje miejsce w świecie
Program do tablic multimedialnych: najnowsza
pomoc multimedialna proponowana przez Wydawnictwo św. Wojciech. W przygotowaniu na
wszystkich poziomach nauczania.
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Uwzględniając opinie wielu katechetów oraz
członków Rady Katechetycznej Diecezji Legnickiej,
od roku szkolnego 2012/2013 dopuszczone zostały do nauczania religii w szkołach na terenie diecezji legnickiej podręczniki wydawnictwa Jedność
z Kielc. Na rok szkolny 2012/2013 przygotowane
zostały nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową:
Przedszkole
AZ-0-04/3 z dn. 26-03-2004 r. – program –
W radości dzieci Bożych
4-latk: Bóg kocha dzieci – AZ-01-04/3-0
5-latki: Jestem dzieckiem Bożym – AZ-02-04/3-0
6-latki: Kocham dobrego Boga – AZ-03-04/3-1
Szkoła podstawowa: kl. I-III
AZ-1-01/12 z dn. 4-01-2012 r. – program –
W rodzinie dzieci Bożych
klasa I: Żyjemy w Bożym świecie - nr AZ-11-

01/12-KI-1/12
klasa II: Idziemy do Jezusa – trwa procedura rejestracji
Szkoła podstawowa: kl. IV-VI
Program – Odkrywamy tajemnice Bożego świata
klasa IV: Miejsca pełne BOGActw – AZ-21-02/12KI-1/12
Liceum/ Technikum
Program – Żyć, aby wierzyć i kochać
kl. I liceum: "W blasku Bożej prawdy"
Nowy program i podręcznik dla kl. I gimnazjum
przygotowujemy na rok szkolny 2013/2014
Wszystkie dotychczasowe podręczniki Wydawnictwa "Jedność" zachowują ważność do 31.08.2016 r.
zgodnie z listą opublikowaną na stronie
http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk/numery.
Można z nich w dalszym ciągu korzystać.

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego
W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył bp Marek Mendyk. Tematem posiedzenia była sprawa ujednolicenia praktyki przygotowania do I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania w diecezjach
polskich oraz tematyka II Tygodnia Wychowania, który odbędzie się w dniach 16 – 22 września br. pod hasłem: Wychowywać, ale jak? Komisja odniosła się do nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i podtrzymała stanowisko, że konieczne jest wyraźne przywrócenie zapisu sytuującego religię/etykę w ramowym planie nauczania. W związku z pojawiającymi się w niektórych placówkach oświatowych żądaniem dyrekcji, by programy nauczania religii podlegały procedurze opiniowania na poziomie szkół, Komisja przypomina wyraźny
zapis § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, że nauczanie religii odbywa się
na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. Dlatego też katecheci mogą korzystać z programów i podręczników wskazanych przez miejscowe diecezje, a domaganie się jakichkolwiek opinii na temat programów i
podręczników jest bezzasadne. Komisja odniosła się do trwającej od kilku tygodni w mediach dyskusji na
temat wieku przystępowania do I Spowiedzi i Komunii św. Przypomniała stanowisko Kościoła wyrażone w
KPK oraz wielu dokumentach posoborowych, że I Komunię św. poprzedza I spowiedź wraz z rozgrzeszeniem.
Wrocław, 30 maja 2012 r.
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