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Anna Ficoń

Święty Józef Bilczewski- przyjaciel Boga i ludzi
Katecheza dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

Temat: Święty Józef Bilczewski- przyjaciel Boga i ludzi
Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

• poznanie postaci św. abp. Józefa Bilczewskiego

Cele nauczania - wymagania szczegółowe:
WIEDZA
Uczeń:
• wymienia imiona poznanych świętych 
• wymienia najważniejsze fakty z życia św. abpa Józefa Bilczewskiego
• wylicza cechy świętego
• wyjaśnia, dlaczego poznana podczas katechezy osoba jest święta 
UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń:
• potrafi pozytywne cechy poznanych osób przetransponować na swoje 

życie (korzystać z ideałów wychowawczych)
KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Uczeń:
• pragnie naśladować św. Józefa Bilczewskiego, kształtując w sobie na-

stępujące postawy:
o zdobywanie wiedzy
o troska o relację z Bogiem poprzez codzienną modlitwę
o wzajemna miłość w rodzeństwie
o przyjaźń
o umiejętność życia w zgodzie z osobami z najbliższego otoczenia
o miłość Ojczyzny
o szacunek i miłość wobec każdego człowieka
o wzywanie wstawiennictwa Matki Bożej i świętych

Metody: pogadanka, opowiadanie, pokaz, praca z tekstem, celebracja Słowa 
Bożego, piosenka „Dobrze, że jesteś”, zabawy ruchowe - podróż i zwiedza-
nie.
Formy pracy: zajęcia zbiorowe, praca w grupach
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Środki dydaktyczne: Pismo Święte, obraz św. Józefa Bilczewskiego, ta-
bliczki z  nazwami miast (Wilamowice, Wadowice, Kraków, Lwów), frag-
menty filmu o św. Józefie Bilczewskim (https://da dk.facebook.com/pch24/
videos/%C5%9Bwi%C4%99ty-j%C3%B3zef-bilczewski-i-wilamowi-
ce/1501974149921382/), świeca, obraz Matki Bożej, Królowej Polski, sło-
wo do rodziców.

Wprowadzenie

• Powitanie i modlitwa

o Kochane dzieci, znacie różne postaci świętych (katecheta pokazuje 
ich obrazy – św. Franciszek, św. Mikołaj, św. Józef ). Kto pamięta, 
kim byli i co zrobili dla Boga i drugiego człowieka? (Przykładowe 
odpowiedzi: św. Franciszek - kochał Boga, każde stworzenie, św. 
Mikołaj – troszczył się o biednych, św. Józef – był opiekunem Pana 
Jezusa…

• Poprośmy ich teraz, aby święci zanieśli do Boga nasze modlitwy i prośby.

Katecheta: św. Franciszku Dzieci: Módl się za nami!
Katecheta: św. Mikołaju Dzieci: Módl się za nami!
Katecheta: św. Józefie Dzieci: Módl się za nami!

Rozwinięcie

• Katecheta: Zapraszam Was teraz do zaśpiewania piosenki Arki Noego: 
„Święty uśmiechnięty”.

o Pytania do piosenki: Co robi święty? (uśmiecha się, jest zadowolony, 
kocha Boga i bliźniego)

• Dzisiaj poznamy osobę św. Józefa Bilczewskiego - arcybiskupa Lwowa 
(katecheta przypina obraz świętego do tablicy oraz tłumaczy krótko, kto 
to jest arcybiskup).

• Rozmowa kierowana:

o Za chwilę wyruszymy w podróż śladami św. Józefa Bilczewskiego. 
Będziemy się przemieszczać różnymi środkami transportu w Polsce 
i  na Ukrainie. Ja będę Waszym przewodnikiem (w różnych miej-
scach sali mamy umieszczone kartki z nazwami miast, w których żył 
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i pracował św. Józef Bilczewski).
o Wsiadamy do samochodu, zapinamy pasy i jedziemy do Wilamowic 

(podróż może odbyć się przy muzyce lub wspólnie śpiewanej piosen-
ce). Katecheta kładzie obraz św. Józefa Bilczewskiego przy tabliczce 
z nazwą miasta. W Wilamowicach urodził się i  został ochrzczony 
nasz święty. Miał ośmioro rodzeństwa. Mama - Anna i Tata - Fran-
ciszek dbali o wychowanie religijne swoich dzieci. Kiedy okazało się, 
że ich syn, Józef świetnie radzi sobie w nauce, podjęli wielki wysiłek, 
aby wykształcić syna. Józef rozpoczął naukę w szkole podstawowej 
w Wilamowicach.

o Ruszamy w dalszą podróż. Czekamy na autobus, który zawiezie nas 
do Wadowic (katecheta rozdaje dzieciom bilety). Zatrzymujemy 
się na Dworcu Głównym w Wadowicach. W tym mieście św. Józef 
Bilczewski uczęszczał do gimnazjum, gdzie zdał maturę z wyróżnie-
niem (katecheta może zapytać, czy dzieci znają innego świętego, któ-
ry także jest związany z Wadowicami).

o Słychać odgłos pociągu. Kto zgadnie, jakim środkiem transportu bę-
dziemy się teraz przemieszczać? Wsiadamy do pociągu i jedziemy do 
Krakowa (dzieci mogą śpiewać piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”). 
Stacja Kraków Główny! Wysiadamy! Św. Józef Bilczewski po zdaniu 
matury postanowił zostać księdzem. Rozpoczął studia teologiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po ukończeniu semi-
narium sprawował Msze święte, spowiadał i uczył religii. 

o Przed nami dłuższa podróż, poza granice Polski, do Lwowa. Dlatego, 
musimy udać się na lotnisko Kraków – Balice. Czy wszyscy mają 
paszporty i bagaże? Zapinamy pasy i startujemy (dzieci naśladują lot 
samolotu). Widzimy już tabliczkę miasta Lwów. Św. Józef Bilczewski 
został profesorem na Uniwersytecie Lwowskim. Kiedy miał 41 lat, 
został arcybiskupem Lwowa. Tutaj:

- budował kościoły i  kaplice, by ludzie mogli przychodzić na 
Mszę Św.,
- chciał, by dzieci, takie jak Wy, mogły przyjmować Pana Jezusa 
do swoich serc, a także by mogły uczyć się religii,
- bardzo kochał Matkę Bożą, na Jego prośbę w Litanii Loretań-
skiej dodano wezwanie: „Królowo Polski, módl się za nami!”
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- starał się, by ludzie z różnych krajów i religii żyli razem w zgo-
dzie, nie kłócili się,
- troszczył się o chorych i ubogich, którym pomagał, ludzie bied-
ni zawsze mogli wejść do Jego domu, by otrzymać pomoc,
- zakładał ochronki dla dzieci (przedszkola) – w jego rodzinnym 
miasteczku, Wilamowicach do dziś istnieje taka ochronka,
- był bardzo skromny, przed śmiercią poprosił, by został pocho-
wany wśród biednych i ubogich i tak też się stało.

• Św. Józef Bilczewski chce dzisiaj nam powiedzieć bardzo ważne słowa 
Pana Jezusa: 

o czytanie Pisma Św. przy zapalonej świecy (Mt 22,37-40)

• Św. Józef Bilczewski uczył i pokazywał, jak kochać Boga i ludzi. Mam 
dla Was rymowankę, której teraz wspólnie się nauczymy:

Święty Arcybiskup Józef Bilczewski
ludziom dobrze radzi

i do Boga Nas prowadzi!

• Dzieci otrzymują obrazek św. Józefa Bilczewskiego do kolorowania. (Za-
łącznik Nr 1)

• Postanowienie – chcemy naśladować św. Józefa Bilczewskiego, który 
uczy nas miłości do drugiego człowieka. Pomyślę, ile razy jestem nie-
miły dla swojego kolegi/koleżanki/brata/siostry, nie chcę się podzielić 
zabawkami, jedzeniem. 

• Proszę, żeby wszystkie dzieci stanęły w  kole i  patrząc sobie w  oczy 
z uśmiechem i życzliwością powiedziały do siebie nawzajem: „Cieszę się, 
że jesteś!”, „Dziękuję, że jesteś!” (można zaśpiewać piosenkę „Dobrze, że 
jesteś!”).
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Podsumowanie

Do św. Józefa Bilczewskiego możemy zwracać się z  różnymi sprawami: 
o zdrowie, o pokój dla świata, by w naszych rodzinach Pan Bóg był na pierw-
szym miejscu, byśmy chętnie przychodzili na Mszę Św., byśmy kochali się 
nawzajem. W tych wszystkich intencjach pomódlmy się do poznanego dziś 
Świętego: 

Święty Arcybiskupie Józefie Bilczewski, módl się za nami!

Święty Arcybiskup Józef Bilczewski ludziom dobrze radzi i  do Boga Nas 
prowadzi!

Słowo do Rodziców

Drodzy Rodzice, w tym roku przeżywamy setną rocznicę śmierci św. abpa 
Józefa Bilczewskiego, którego papież Pius XI nazwał „jednym z najwybit-
niejszych biskupów swojej doby”. Z  jego życiem można się zapoznać pod 
poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=V7glRqcBX_o&t=2339s&ab_chan-
nel=LukaLights19

https://www.youtube.com/watch?v=3ZKsNihnURk&ab_channel=Telewi-
zjaMisericordia

https://www.youtube.com/watch?v=XeAAozxMKFA&t=217s&ab_chan-
nel=otomatkatwoja-wspolnotazawierzenia

Warto poznać tego Świętego, dobrego pasterza, wielkiego Polaka i społecz-
nika. Owoców jego wstawiennictwa doświadczyło wiele osób, które chętnie 
dzielą się swym świadectwem.

https://www.youtube.com/watch?v=V7glRqcBX_o&t=2339s&ab_channel=LukaLights19
https://www.youtube.com/watch?v=V7glRqcBX_o&t=2339s&ab_channel=LukaLights19
https://www.youtube.com/watch?v=3ZKsNihnURk&ab_channel=TelewizjaMisericordia
https://www.youtube.com/watch?v=3ZKsNihnURk&ab_channel=TelewizjaMisericordia
https://www.youtube.com/watch?v=XeAAozxMKFA&t=217s&ab_channel=otomatkatwoja-wspolnotazawierzenia
https://www.youtube.com/watch?v=XeAAozxMKFA&t=217s&ab_channel=otomatkatwoja-wspolnotazawierzenia
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