Konspekt katechezy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – I Synod Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Cel główny:
Zapoznanie uczniów z pojęciem synodu w życiu Kościoła powszechnego i lokalnego.

Szczegółowe cele operacyjne
Wiedza ucznia:
- zna Biblijne podstawy Synodu,
- zna definicję Synodu,
- zna przyczyny i hasło zwołania Synodu diecezjalnego.
Umiejętności ucznia:
- potrafi przybliżyć sceny biblijne związane z dialogiem o wierze,
- potrafi przybliżyć historię zwoływania Synodów,
- potrafi wyjaśnić cele Synodu.

Środki dydaktyczne:
Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego, Youcat, Kodeks Prawa Kanonicznego.

Plan katechezy:
1. Modlitwa „Ojcze nasz”
2. Wykład wprowadzający o postaciach biblijnych poszukujących prawd wiary.
3. Praca w grupach z materiałami źródłowymi.
4. Prezentacja wniosków z pracy w grupach.
5. Notatka zawierająca definicję, cele i hasło Synodu Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
6. Wspólne odczytanie modlitwy Synodu.

Przebieg katechezy o I Synodzie Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (wraz z załącznikami)
I Wprowadzenie
1. Modlitwa „Ojcze nasz”.
2. Wykład wprowadzający w temat
Katecheta przybliża okoliczności zapytania uczniów Jezusa, jak mają się modlić? (Łk 11,1-4).
Następnie może sam kontynuować, bądź przedstawić prośbę, o podawanie scen biblijnych,
gdzie stawiane są wątpliwości związane z rozumieniem prawd wiary. Np. Nocna rozmowa
Nikodema z Jezusem (J 3, 1-21), rozterka bogatego młodzieńca (Mt 19,16-22), nawrócenie
przez Filipa (Dz Ap 8,25-40). Podsumowując powyższe sceny katecheta wprowadza pojęcia
soboru i synodu jako kontynuacji dialogu o wierze.
II Rozwinięcie
1. Praca z tekstami w grupach
Grupa I (załącznik 1) Apostolski dialog wiary.
Grupa II (załącznik 2) Pojęcie i rozwój idei synodu.
Grupa III (załącznik 3) Podstawy prawne synodu.
Grupa IV (załącznik 4) Hasło i oczekiwania I Synodu Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
2. Podsumowanie prac w grupach
Każda z grup w proponowanej kolejności przybliża kolegom przeczytane zagadnienie. Następnie
katecheta omawia dotychczasowe prace synodu i zachęca do czytania strony internetowej Kurii
Biskupiej, gdzie można znaleźć informacje o Synodzie oraz do aktywnego uczestnictwa poprzez
włączenie się do prac grup parafialnych, a także prowadzeniu rozmów w środowisku domowym i
szkolnym o tajemnicach wiary. Promuje też KKK i Youcat jako wzór dialogu.
III Zakończenie
1. Zapis do zeszytów po jednej myśli każdej z grup.
2. Modlitwa Synodu Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (załącznik 5).

Załącznik 1
Dzieje Apostolskie 15,1-35.
Załącznik 2
Hasło synod, Encyklopedia Katolicka, tom 18, s.1339.
Załącznik 3
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanony 460-468.

Załącznik 4
List Pasterski zapowiadający zwołanie Synodu, www.synod.diecezjazg.pl
Załącznik 5
Modlitwa Synodalna do Pięciu Braci Międzyrzeckich, www.synod.diecezjazg.pl
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