S.M.Witolda Mierzwińska (Prowincja Nyska)
1. Katecheza dla szkoły podstawowej (klasy I-III)
Temat: MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO W ŻYCIU MARII MERKERT.
Pomoce:
 Pismo Święte,
 obraz lub zdjęcie Matki Marii Merkert, względnie małe obrazki dla każdego
ucznia.
Katecheta wita się z dziećmi.
Modlitwa „Ojcze nasz” lub piosenka „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam
znajdziesz Boga żywego” (piosenkę można odtworzyć z magnetofonu)
Jeden z uczniów lub katecheta czyta fragment Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie
Łk 10,30-37.
(Ewangelię słuchamy w skupieniu i postarajmy się zapamiętać kogo Jezus postawił
nam za wzór i dlaczego?)
Krótka rozmowa o przypowieści:
 Co przydarzyło się człowiekowi idącemu drogą z Jerozolimy do Jerycha?
 Kto mu pomógł (udzielił pomocy)?
 Dlaczego?
 Co mu okazał przez ten czyn? Staramy się doprowadzić do określenia:
„miłość”, „miłosierdzie”
Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kobiecie, która żyła w XIX wieku w Nysie.
(Wskazując na obraz lub fotografię). Nazywała się Maria Merkert (1812-1872), była
pierwszą Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Ona pokazała w
swoim życiu miłość do Boga i do bliźniego, była miłosierna. Wszyscy mieszkańcy
Nysy nazywali ją „nasza kochana Matka”. Kiedy była młoda, po śmierci rodziców,
wraz ze swoją rodzoną siostrą i dwiema koleżankami rozpoczęła dziwną pracę, można
powiedzieć służbę. Zaczęła odwiedzać ludzi bardzo chorych i biednych w domach, by
pomóc im, by się nimi opiekować, by kupić im coś do jedzenia, posprzątać... A robiła
to bez zapłaty, bardzo często wydając dla nich swoje oszczędności. Wiadomość o
dobroci tych młodych dziewcząt (panien) szybko rozeszła się w mieście, tak że coraz
więcej ludzi prosiło ich o pomoc. Ani Maria, ani jej koleżanki nie odmawiały, ale szły,
nie patrząc na warunki w domach chorych, ani na rodzaj choroby. Czasami czuwały
przy umierających. Kiedy miała 55 lat bardzo zachorowała i 14 listopada 1872 roku
umarła. W czasie ksiądz powiedział takie słowa:

(Tekst rozpisany na kartkach dla każdego dziecka: katecheta czyta głośno, dzieci w
milczeniu śledzą tekst).
Ona, przez 30 lat uważała za swoje najmilsze zajęcie koić miłującą ręką rany ciała i
duszy. Ona, ocierała łzy...
Jej ucho było otwarte na każdą skargę.
Miłościwym okiem spoglądała na cierpienia drugich, a słowa jej były zawsze słodką
pociechą, gdyż z serca pochodziły i do serca trafiały.
Krótki czas do zastanowienie się nad tekstem.
Dialog z dziećmi w formie pytań i odpowiedzi:
 Jaka była Matka Maria?
 Za jakie czyny Jezus pochwaliłby ją?
 Co wy możecie zrobić, by zasłużyć na pochwałę Jezusa?
 Jakimi mamy być każdego dnia?
Zapis tematu: Miłość Boga i bliźniego w życiu Marii Merkert.
Otrzymany tekst wkleić do zeszytu.
Zadanie do domu:
Co zrobię, aby okazać miłość do Boga i do ludzi (jeden konkretny czyn, można
napisać lub narysować i koniecznie spełnić).
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S .M .Damaris Rogowska, S. M .Anna Romanowska, S .M .Damiana Kowalczyk
(Prowincja Wrocławska)
2. Katecheza dla szkoły podstawowej (klasy I-III)
Temat: KOCHAMY PANA JEZUSA TAK JAK MATKA MARIA MERKERT.
Cel dydaktyczny: ukazanie czynów miłosiernych i ich realizacji w życiu i
działalności Matki Marii Merkert.
Cel wychowawczy: kształtowanie postawy ofiarności i miłosierdzia wobec bliźniego
w codziennym życiu.
Środki dydaktyczne:
 Pismo Święte, teksty fragmentu Mt 25, 31 – 40,
 wizerunek Matki Marii Merkert,
 arkusz brystolu,
 kredki, pisaki, nożyczki, klej,
 kolorowe gazety, kartki z bloku
WIDZIEĆ
 Modlitwa na rozpoczęcie: piosenka „Bóg potrzebuje ciebie…”
 Wprowadzenie w tematykę katechezy: opowiadanie B. Ferrero, „Historie”,
pt.: „Tosia i wróżka”, s. 189; pogadanka.
 Krótkie przedstawienie życia i działalności Matki Marii Mekert.
 Zapis tematu katechezy i krótkiej notatki o życiu Matki Marii Merkert.
OCENIAĆ
 Uroczyste odczytanie fragmentu z Pisma Świętego: Mt 25, 31 – 40.
 Analiza tekstu w świetle życia i działalności Matki Marii Merkert.
 Praca w grupach: dzieci w grupach, na brystolu, pociętym w puzzle, ilustrują
usłyszany tekst (każda grupa ma przedstawić jeden wybrany uczynek
miłosierny, który spełniała Matka Mariia Merkert).
 Prezentacja prac na forum klasy.
DZIAŁAĆ
 Przedstawienie w zarysie działalności Sióstr Elżbietanek naśladujących Matkę
Marię Merkert.
 Rozmowa dziećmi na temat; „W jaki sposób w dzisiejszym świecie mogę
naśladować Chrystusa wpatrując się w postać Matki Marii Merkert”.
 Opowiadanie B. Ferrero „Inne historie” pt: „Ręce Jezusa” s. 102.
 Zadanie domowe: ułożenie modlitwy za przyczyną Matki Marii Merkert
w intencji ludzi potrzebujących pomocy.
 Modlitwa końcowa: piosenka „ My jesteśmy na ziemi Światłem Twym…”.
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S. M. Adriana Okoń (Prowincja Toruńska)
3. Katecheza dla szkoły podstawowej (klasy I-III)
Temat: PRZYKŁAD MARII MERKERT
MIŁOWANIA BOGA I BLIŹNIEGO.

ZACHĘCA

NAS

DO

Cel ogólny: ukazanie sylwetki współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Matki Marii Merkert.
Cel szczegółowy:
 uczeń podaje co robiła Matka Maria Merkert,
 objaśnia w jaki sposób możemy pomagać ludziom,
 wnioskuje, że poprzez pomoc bliźniemu wyrażamy naszą miłość do Boga.
Środki dydaktyczne:
 kostiumy do dramy,
 obrazki przedstawiające Matkę Marię Merkert,
 plansza do krzyżówki,
 koperta z hasłami do krzyżówki,
 mapa Polski.
Metody:
 drama,
 opowiadanie,
 zadania stawiane do wykonania.
WPROWADZENIE
Modlitwa wstępna: „Ojcze nasz..."
Nikt z nas nie lubi, ani nie chce być sam. Jeżeli ktoś przebywa z nami, opiekuje
się nami -jest nam dobrze, jesteśmy radośni. Jednak są ludzie, którzy są samotni,
biedni, i tacy potrzebują pomocy. Świętą, która pomagała innym już znacie..... teraz
przypomni wam ją scenka. (Wybrane dzieci odgrywają dramę na podstawie książki
„Chleb i róże", ukazującą kilka momentów z życia św. Elżbiety.)
- Jak ma na imię ta święta, która w odległych czasach pomagała innym? Kim się
opiekowała, o kogo się troszczyła?
- Tak, to św. Elżbieta.
W ślad za nią poszły także inne osoby.
ROZWINIĘCIE
Dzisiaj chciałabym przedstawić wam inną postać, która podobnie jak św.
Elżbieta pomagała biednym i tym, którzy potrzebowali pomocy. Zanim wam o niej
opowiem, zabawimy się. Przygotowałam dla was krzyżówkę, po rozwiązaniu której
sami odgadniecie jej imię i nazwisko.
(Katechetka czyta hasła przygotowane w kopercie, a dzieci odgadują wspólnie, a jeden
z uczniów zapisuje hasła na przygotowanej do tego planszy.)
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1. Jeden z królów, który oddał pokłon (Melchior)
2. Mama matki Jezusa (Anna)
3. Kwiat z kolcami (róża)
4. Przyprowadziła mędrców do Jezusa (gwiazda)
5. Jeden z członków twojej rodziny (tata)
6. Czasami ma wielkie fale (morze)
7. Kończy modlitwę np. Aniele Boży (Amen)
8. Imię Apostoła, który dostał klucze do raju (Piotr)
9. Posiada złotą koronę (król)
10. Syn Marii, narodzony w Betlejem (Jezus)
11. Podawana na przywitanie (ręka)
12. Zasiada na nim król (tron)
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Kto potrafi odczytać hasło czyli imię i nazwisko Służebnicy Bożej?
Katechetka prezentując obrazek ukazujący Matkę Marię Merkert
przedstawia osobę Matki Marii:
Urodziła się prawie 200 lat temu (1817r.) w Nysie (pokazać na mapie Polski.)
Rodzice bardzo się cieszyli, że mają drugą córkę. Na chrzcie św. dali jej imię Maria tak jak Matka Pana Jezusa. Radość rodziny jednak trwała krótko, gdyż wkrótce po
narodzeniu Marii zmarł jej tato. Od najmłodszych lat Maria, wraz ze swoją starszą
siostrą Matyldą musiały pomagać mamie w prowadzeniu domu, a pomagały bardzo
chętnie.
Panu Bogu podobało się serce Marii i Matyldy, dlatego poprzez mamę zachęcał
je do czynienia dobra innym ludziom. Maria i jej siostra zaczęły pomagać najpierw
sąsiadom, a z czasem także zupełnie obcym ludziom. Zapytacie się: Cóż ona takiego
robiła? - Jej pomoc polegała na odwiedzaniu chorych, przynoszeniu im jedzenia,
sprzątaniu w domach starszych ludzi, opiekowaniu się dziećmi, pocieszaniu smutnych
i samotnych. W czasie wojny opiekowała się rannymi żołnierzami.
Serce Marii stawało się coraz bardziej czułe i wrażliwe na ludzką krzywdę.
Swoim przykładem zachęcała również inne dziewczęta, które również odkryły,
że muszą pomagać bliźnim, bo tego chce od nich Pan Jezus. Postanowiły działać
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wspólnie. Razem zamieszkały i dzieliły między siebie pracę, a chorych, biednych i
potrzebujących z dnia na dzień było coraz więcej.
Za patronkę swego „dzieła” wybrały św. Elżbietę, która tak jak one pomagała
ludziom biednym i chorym.
Przychodziły coraz to nowe dziewczęta, aby wraz z Marią Matylda, Klarą i
Franciszką pomagać potrzebującym. Ludzie zaczęli nazywać je siostrami. Tak właśnie
powstało Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety.
Siostry do dzisiaj opiekują się chorymi, pomagają ludziom starszym i
samotnym, troszczą się o wychowanie dzieci, które nie mają rodziców i modlą się za
wszystkich.
PODSUMOWANIE
Poznałyście postać Marii Merkert. Powiedzcie co łączyło te dwie postacie:
św. Elżbietę i Marię Merkert?
Obie pomagały człowiekowi potrzebującemu:
 chorym,
 samotnym,
 opuszczonym dzieciom,
 ludziom nieszczęśliwym.
Czy i my możemy teraz pomagać ludziom? Jeśli tak to w jaki sposób?
(Spontaniczne wypowiedzi dzieci).
Zapis do zeszytu:
Temat katechezy: Przykład Marii Merkert zachęca nas do miłowania Boga i
bliźniego.
Przerysowana krzyżówka z wyeksponowanym hasłem oraz sprecyzowane
postanowienie, które jest formą naśladowania Marii Merkert.
Modlitwa:
K: Św. Elżbieto,
Dz: Módl się za nami.
K: Służebnico Boża Matko Mario wstawiaj się za nami do Boga, byśmy tak jak Ty
pomagali słabszym, biednym, chorym, smutnym i samotnym
Dz: Amen.
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