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Szkoła, klasa: Technikum, Liceum
Temat katechezy: Wiara w Boga- drogą do sukcesu./ Bóg drogą do sukcesu./ Duch i ciało darem
Boga
I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
- ukazanie sportu jako możliwości dojścia do Boga
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Uczeń po katechezie:
a) wie jaki jest jego cel końcowy- zbawienie;
b) widzi w sporcie dary od Boga.
Umiejętności
Uczeń po katechezie:
a) potrafi wymienić dwa fragmenty z Pisma Świętego mówiące o „sporcie”;
b) potrafi przedstawić krótko życiorys Kamila Stocha.
Postawy
Uczeń po katechezie:
a) pragnie uprawiać sport;
b) przybliża innych do Chrystusa.
3.Metody: pogadanka, wykład, burza mózgów, dyskusja
4. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tablica, Pismo Święte,
II. Przebieg katechezy

TREŚĆ
1. Czynności organizacyjne:
Sprawdzenie listy obecności.
Sprawdza zadanie domowe (jeśli jest taka konieczność).
2. Modlitwa wprowadzająca:
Modlitwa o Dary Ducha Świętego dla naszych życiowych decyzji, które
podejmujemy i hobby, które rozwijamy słowami:
Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i
zdolności aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

METODY CZAS

3. Sytuacja życiowa (egzystencjalna):
Prowadzący zadaje uczniom pytania o ich rozumienie sportu i pyta jakie Pogadanka
dyscypliny sportowe uprawiają uczniowie i ich idole sportowi.
Burza
Prowadzący pyta: Czym jest sport i czym powinien być w życiu mózgów
człowieka? Jakie są najbardziej lubiane, lub nielubiane dyscypliny Dyskusja
sportowe, zawody, mistrzostwa. Dlaczego? Następuje dyskusja między
uczniami.
4. Przepowiadanie:
(Slajd 1). Prowadzący komentuje slajdy.
Na dzisiejszej katechezie chciałbym abyśmy się skupili na znanym nam
Kamilu Stochu, o którym chyba możemy powiedzieć, że jest następcą
Adama Małysza.
(Slajd 2).
Kamil Stoch jest synem Krystyny i Bronisława, psychologa sądowego i
klinicznego. Ma dwie siostry – Annę (ur. 1983), oraz Natalię (ur. 1985),
Jego dziadek Franciszek w czasie II wojny światowej był więziony w
obozie w Krakowie-Płaszowie, skąd uciekł i pieszo dotarł do Zakopanego.
W czasie okupacji zajmował się przemytem. Stoch wychowywał się i
uczył w miejscowości Ząb. Jest absolwentem Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem. W maju 2006 zdał maturę.
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, a w
październiku 2012 został magistrem wychowania fizycznego. 7 sierpnia
2010 w kościele oo. Paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne zawarł
związek małżeński z Ewą Bilan, artystką
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(Slajd 3).
Wiarę przekazali mu rodzice i dziadkowie. Modli się i uczestniczy we
Mszy Świętej.
5 Zastosowanie życiowe:
Prowadzący przechodzi do slajdów, które przedstawiają ingerencję Boga
w życiu i pracy zawodowej Kamila, jego zaufanie i zakorzenienie w wiarę.
(Slajd 4):
Każdy z nas ma w życiu cel; jako Chrześcijanie naszym celem końcowym
jest życie wieczne. W naszym codziennym życiu każdy ma jakieś hobby,
ulubiony sport - czy to uprawiając go osobiście czy dopingując
naszej/naszemu ulubionemu zawodnikowi. Należy wszystko traktować
jako dar Boga, dzięki takiej podstawie łatwiej nam będzie przyjąć porażkę
ale także cieszyć się ze zwycięstwa. Jeżeli my będziemy wierni Bogu, On
również będzie zawsze z nami.
(slajd 5).
Kamil, mimo że jest swego rodzaju celebrytą sportowym (zdobył złoty
medal) nie wstydzi się podziękować Bogu otwarcie za zwycięstwo.
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(Slajd 6).
W jednym z wywiadów wyznał: „Ktoś kiedyś powiedział mi, pewien
znajomy ksiądz, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest
na swoim miejscu. Ja trzymam się tej zasady i myślę, że to w życiu bardzo
mi pomogło.”
(Slajd 7.)
Całe swoje życie Kamil traktuje przez pryzmat Bożego działania. Nawet
kontuzje postrzega jako część większego planu jaki ma dla niego Bóg.
Prowadzący rozdaje uczniom fragmenty wywiadów z Kamilem. Fragmenty
zostają odczytane głośno a Prowadzący wyświetla
(Slajd 8) – pytania do dyskusji. Uczniowie odpowiadają na pytania
wspólnie. Może wywiązać się dyskusja.
Prowadzący zadaje pytania dodatkowe:
- Co rozumiecie gdy słyszycie słowa „Jak Pan Bóg da - będzie medal, nie
będzie - to poczekam. Dostałem dwa. Bóg był bardzo hojny”?
Jak to się ma do całej pracy jaką Kamil wkłada codziennie w treningi i
przygotowania?
Co hojność Boga ma wspólnego z otrzymaniem medalu?
Jak myślicie, co Kamil miał na myśli mówiąc o hojności Boga?
- Modląc się za innych skoczków by „nic się im nie stało” Kamil modli się
za swoich przeciwników.
Jakie myśli rodzą się wam gdy słyszycie takie słowa”?
Jak to wszystko się ma do tego co mówi „Świat” o walce i zwycięstwie za
wszelką cenę?
- Jakie słowa Kamila o swojej wierze wywierają na tobie największe
wrażenie?
6. Podsumowanie treści:
(Slajd 9).
1 Tym 4:8, Hbr 12:1, 1 Kor 9:24, 1 Kor 9:25-27. Prowadzący może
skomentować tę część:
Podejmując pracę nie tylko nad swoim ciałem ale i wnętrzem sportowiec
(tu Kamil) mierzy się z całym sobą. W sporcie nikt nie ćwiczy dla
przegranej, raczej podejmuje wysiłek aby wygrać.
W życiu duchowym też trzeba podjąć wysiłek by stanąć po stronie dobra.
Podjęty wysiłek pozwala odkryć Boga obecnego całkowicie w naszym
życiu.
Prowadzący dzieli klasę na cztery grupy (lub w zależności od decyzji
Prowadzącego) rozdając po jednym fragmencie z Pisma Świętego wraz z
pytaniami. Uczniowie formułują odpowiedzi na podstawie tekstów.
Co może mieć na myśli św. Paweł pisząc te słowa?
Jak my możemy zastosować je w życiu codziennym? Podaj konkretne
przykłady.
7. Notatka:

Praca w
grupach

Prowadzący wyświetla notatkę do zapisania w zeszycie. Fragment z Biblii
jednocześnie będzie pomocą w pracy domowej.
(Slajd 10). „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie,
wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto
tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.” 1 Kor 9:24
W sporcie nikt nie ćwiczy dla przegranej, raczej podejmuje wysiłek aby
wygrać. W życiu duchowym też trzeba podjąć wysiłek by stanąć po
stronie dobra.
8. Zadanie domowe:
(Slajd 11).
O jakiej nagrodzie mówi św. Paweł? Co mogę konkretnie robić codziennie
by wygrać w „zawodach mojego życia”?
9. Modlitwa na zakończenie:
Całym naszym życiem oddawajmy chwałę Bogu, wszystkim co robimy i
kim jesteśmy. Chwała Ojcu…
Załącznik nr 1.
Fragmenty wywiadów z Kamilem do pracy z tekstem:
Kiedy szczególnie rozmawia z Panem Bogiem?
„– Kiedy coś mi się nie udaje, wtedy oddaje się pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga.
Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to. Modlę się o to, by żadnemu z zawodników
nic się nie stało. Bym umiał cieszyć się ze zwycięstwa i godnie przyjął porażkę.
Dziękuję za wszystko Panu Bogu, bo Jemu wszystko zawdzięczam – mówi Kamil Stoch.
Kim był dla Kamila bł. Jan Paweł II?
„– Żałuję, że nie spotkałem się osobiście z Ojcem Świętym. Jeszcze niedawno nie do końca
chyba rozumiałem znaczenie, jakie ma Jego nauka. Dopiero później dotarło do mnie
bardzo ważne przesłanie, jakie zostawił młodym ludziom: „Musicie od siebie wymagać,
nawet, gdyby inni od was nie wymagali”.
-

-

„Przed wejściem na belkę na skoczni zawsze wykonuje Pan znak krzyża.
Tak robię zawsze, od małego. Ale wcale nie ze strachu, to jest po prostu znak mojej
wiary. Każdy skok staram się ofiarować Panu Bogu i w jakiejś konkretnej intencji.
Dziękuję Panu Bogu za to, że mogę robić to, co sprawia mi tak wielką radość i co jest
dla mnie tak ważne - to, co kocham.
Przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Soczi powiedział Pan: Jak Pan Bóg da - będzie
medal, nie będzie - to poczekam...
I dostałem dwa medale. Pan Bóg był dla mnie bardzo hojny.”

Załącznik 2
Fragmenty z Pisma Św. Do pracy z tekstem w grupach.

„Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego,
mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść.” (1 Tm 4,8)
„Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył
przepisowo.” (2 Tym 2:5)
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia…” (2 Tym
4:7-8a)
„Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą
nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym
zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc
naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.” (1 Kor 9,25-27)
„I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede
wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam
zawodach.” (Hbr 12:1)
„Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden
tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.” (1 Kor 9:24).

