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„W sercu jest źle” 

scenariusz lekcji na podstawie serialu „Rwanda – na wzgórzach Boga” – odc. 6 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

- przypomnienie podstawowych wiadomości nt. powołania; 
- ukazanie problemów związanych z realizacją powołania do kapłaństwa w Rwandzie. 
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

- wyjaśnia, czym jest powołanie; 
- omawia różne drogi powołania w Biblii na przykładzie Apostołów Piotra, Mateusza, 

Tomasza i Pawła; 
- na podstawie odcinka serialu wylicza problemy związane z przygotowaniem 
kandydatów do kapłaństwa; 

- wylicza sposoby wspierania rodzimych powołań w krajach misyjnych na przykładzie 
inicjatyw PDPA. 
 

Wstęp 
 

Doświadczenie: nauczyciel zleca wybranym uczniom przebycie drogi z punku A (np. na 
końcu sali) do punktu B (np. przy tablicy) na następujących warunkach: 
Uczeń 1 – zmierza do celu idąc prosto przed siebie, nie mając na drodze przeszkód; 

Uczeń 2 – zmierza do celu wędrując po drodze pomiędzy stojącymi obok ławkami; 
Uczeń 3 – zmierza do celu, co dwa kroki cofając się o krok i zatrzymując na 3 sekundy; 

Uczeń 4 – zmierza prosto do celu, ale ma na plecach ciężki plecak i dwie torby w rękach, 
a po drodze przeszkody do ominięcia. 
 

Nauczyciel mierzy czas przejścia każdego ucznia, po czym omawia z uczniami wyniki 
tego doświadczenia (prosząc wpierw zaangażowanych uczniów o podzielenie się 
wrażeniami). Podsumowując dyskusję nauczyciel stwierdza, że podobnie jest z życiowymi 

celami ludzi – mogą być takie same, ale różne są drogi do ich osiągniecia. Bywa, że 
doświadczenia ludzi są odmienne już w punkcie wyjścia.  

 
Rozwinięcie 
 

Mini-wykład nt. powołania: 
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„Powołanie” – wg Słownika języka polskiego to „zdolność i zamiłowanie do czegoś; też: 
przeświadczenie jakiejś osoby o tym, że wybrany zawód, droga życiowa są dla niej 

najwłaściwsze”1. 
W sensie biblijnym „powołanie” jest wezwaniem, zaproszeniem przez Boga, wybraniem i 
powierzeniem szczególnej misji. „ Przyczyną wyboru nie są osobiste zdolności 

powołanych, nie jest nią też ich gorliwość ani nawet gotowość do poświęceń. W opisach 
powołania pierwszych uczniów inicjatywa zawsze należy do Jezusa. Jedyną przyczyną 
wyboru jest Jego wola”2. 

 
Lektura Biblii:  

Mt 9,9-13: 
Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze 
celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w 

domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego 
uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada 

wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.  Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę 
raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników». 
 
Mt 26, 69-75: 

Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty 
byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie 

wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam 
byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam 
tego Człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty 

jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się zaklinać i 
przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na 

słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». 
Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. 
 

J 20, 24-28: 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy 

uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie 

bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 
 

Dz 9, 1-6 
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do 
arcykapłana1 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i 

przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś 
znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z 
nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». 

                                                           
1 https://sjp.pwn.pl/sjp/powolanie;2506728.html [28.12.2018]. 
2 https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/POWOLANIE#POWOLANIE [28.12.2018]. 
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Po lekturze tekstów uczniowie przedstawiają w zeszytach „wykres wiary” Mateusza, 
Piotra, Tomasza i Pawła wg wzoru (na wykresie należy zaznaczyć kluczowe wydarzenia 
dla wiary, o których była mowa w biblijnych fragmentach). 

 

 
 
 

Nauczyciel poprzedza projekcję odcinka „W sercu jest źle” wyjaśnieniem, iż czasem 
trudności w odpowiedzi na Boże wezwanie wynikają z tego, czego człowiek doświadczył w 
swoim życiu – tak jak w przypadku kandydatów do kapłaństwa w Rwandzie. 

 
Projekcja odcinka serialu „Rwanda  - na wzgórzach Boga” 

https://youtu.be/gUNXudJWNQM  
 
- Jakie „poranienia” kandydatów do kapłaństwa w Rwandzie należy wziąć pod uwagę w 
formacji? 

- Jakie są obecnie relacje pomiędzy plemionami w Rwandzie? 
- Dlaczego Rwandyjczykom „w sercu jest źle” mimo zakończenia wojny w Rwandzie? 

- Jak można rozumieć stwierdzenie „Pan Bóg buduje na naszych słabościach” w 
kontekście kandydatów do kapłaństwa w Rwandzie? 
 

Zapis w zeszycie statystyk z 2018 roku: 
Rwanda – 2018 rok – 4 postulantów, 3 nowicjuszy, 8 kleryków, 6 księży (wyjaśnienie 
poszczególnych pojęć). 

 
Zakończenie 

Przybliżenie PDMD – w działaniu na rzecz misji istotną rolę odgrywają papieskie Dzieła 
Misyjne. Jednym z nich jest Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła. Troszczy się ono m.in. 
o rodzime powołania kapłańskie.  

Fragment wywiadu z ks. Guy Bognon PSS, sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła 
św. Piotra Apostoła: 

„PDPA odpowiada zatem na jedną z najpilniejszych potrzeb dla ewangelizacji: edukacji i 
formacji rodzimego duchowieństwa. Lokalna wspólnota nigdy nie stałaby się w pełni 
Kościołem bez własnych biskupów, księży, zakonników i sióstr zakonnych, zdolnych 

bardziej niż ktokolwiek inny do docenienia bogactwa tradycji i głoszenia Ewangelii swoim 
braciom i siostrom w ich własnej kulturze w sposób sugestywny i skuteczny.  
Także dzisiaj w krajach misyjnych jest wielu zdolnych młodych ludzi, którzy czują 

wezwanie do poświęcenia się Bogu, ale nie mogą tego zrealizować, nie tylko przez brak 
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środków finansowych, ale także przez brak towarzyszenia i odpowiednich struktur dla 
duszpasterstwa powołaniowego.  
W tym kontekście troska o rodzimych kapłanów oznacza: uwrażliwianie sumień na 

potrzebę formacji i edukacji rodzimych kapłanów i osób konsekrowanych, przyczynianie 
się przez modlitwę i pomoc finansową do wzrostu lokalnego duchowieństwa, jak i 

wspólnot zakonnych, szczególną troskę o formację misyjną młodzieży, aby zwiększyć 
liczbę powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego, dążenie do zaangażowania 
wszystkich świeckich Kościoła nie tylko we wspieranie formacji kapłanów, zakonników i 

sióstr zakonnych, ale także w osobistą działalność misyjną.3” 
 

Burza mózgów: jak możemy odpowiedzieć na te potrzeby krajów misyjnych? 
 
Praca domowa 

1. Napisz w zeszycie własną modlitwę w intencji rodzimych powołań kapłańskich w 
krajach misyjnych i odmów ją przy najbliższej okazji. 

2. (dla chętnych) Poszukaj informacji o Papieskim Dziele Misyjnym św. Piotra 

Apostoła i inicjatywach podejmowanych na rzecz kapłanów miejscowego 
duchowieństwa na misjach. Możesz przedstawić je w formie prezentacji. 

 
dr Aneta Rayzacher-Majewska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.missio.org.pl/pdpa/aktualnosci/171-misje-i-powolanie-do-kaplanstwa [28.12.2018]. 
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