
KOŁO MISYJNE 

Koło misyjne stanowiące Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to jedna z form pomocy 

duchowej i materialnej dzieciom w krajach misyjnych. Zadaniem nauczyciela religii jest 

przekazywanie uczniom wiedzy umożliwiającej im pogłębianie wiary, kształtowanie 

odpowiednich postaw w tym otwartości na potrzeby ich rówieśników. Koło Misyjne 

poszerzone o liturgie daje możliwość zgłębiania treści liturgicznych poruszanych na 

katechezie. Przystępując do założenia i opracowania programu Szkolnego Koła Misyjno 

„Jesteśmy Aniołami misji” mam nadzieję, że pozalekcyjne spotkania mogą przyczynić się do 

zaspokojenia powyższych zadań i inspirować ucznia do działań na rzecz potrzebujących 

dzieci oraz pogłębiać wiedzę liturgiczną. 

Treści zawarte w programie zgodne są z założeniami Krajowego Papieskiego Dzieła 

Misyjnego Dzieci. Proponowane metody, techniki i formy pracy umożliwiają realizację 

założonych celów. 

II. Cele ogólne 

        Rozbudzenie wrażliwości misyjnej; 

        Pogłębienie wiedzy religijnej; 

        Świadome przeżywanie liturgii; 

        Aktywne włączanie się w liturgie-(druga niedziela miesiąca msza święta dla dzieci)., 

        Zaktywizowanie misyjne; 

        Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego; 

        Kształtowanie poprawnych postaw liturgicznych; 

III. Cele dla ucznia 

 Niesienie pomocy duchowej misjom poprzez modlitwę., 

 Umiejętność składania duchowych i materialnych wyrzeczeń., 



 Organizowanie pomocy materialnej-kolędowanie na rzecz misji, 

 Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz misji; dobre uczynki,. 

 Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku 

liturgicznego; 

 Uczestnictwo w dniach formacji- rekolekcje . 

 Przygotowywanie do poprawnego przeżycia uczestnictwa w liturgii; 

 Zrozumienie postaw liturgicznych; 

 Włączanie się w liturgie kościoła; 

 Utrzymywanie korespondencji z misjonarzem pochodzącym z naszej parafii ks. 

Krzysztofem Mikołajczykiem 

 Zdobywanie wiedzy o dzieciach z krajów misyjnych, ich potrzebach i zwyczajach; 

IV. Treści 

Treści Propozycje realizacji 

  

  

Rok liturgiczny 

          Przygotowanie liturgii Mszy św.; 

 Przygotowanie różańca misyjnego, sposób jego odmawiania; 

 Przygotowanie nabożeństw różańca, drogi krzyżowej. 

 Pomoc w dekoracji kościoła ,szopki betlejemskiej, grobu 

pańskiego, ciemnicy. 

  

  

Duchowa 

i materialna 

pomoc misjom 

 Rozbudzanie potrzeby modlitwy za misje i misjonarzy; 

 Dobrowolna ofiara składana w pierwsze piątki miesiąca., 

 Składanie Bogu duchowych ofiar; 

 Podejmowanie dobrych uczynków w intencji misji; 

 Prowadzenie korespondencji z misjonarzem ks. Krzysztofem 

Mikołajczykiem., 

 Podejmowanie zadań apostolskich w parafii : wysyłanie 

życzeń świątecznych  i podarunków do chorych –współpraca z 

parafialnym Caritas. 

 Prowadzenie działań charytatywnych na terenie szkoły-

współpraca z Stowarzyszeniem SURSUM CORDA,. 



 Przygotowanie grup kolędników misyjnych- zbiórka ofiar 

pieniężnych. 

 

Formacja  Realizacja programu Koła misyjnego (materiały przygotowane 

przez Papieskie dzieła misyjne) 

 Poznawanie zadań i zdobywanie sprawności ANIOŁA MISJI; 

 Poznawanie i lektura czasopism misyjnych; 

 Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach; 

 Oglądanie filmów o dzieciach z krajów misyjnych, 

 Przygotowanie przedstawienia dla dzieci z okazji św. 

Mikołaja. 

 Zaproszenie misjonarzy z prelekcją o pracy na misjach. 

 Spotkanie ze świecką misjonarką P. Iwoną Ligas połączone z 

grillowaniem ; 

 Uczestnictwo w rekolekcjach dla kolędników misyjnych w 

Czchowie-ferie; 

 Uczestnictwo w misyjnej róży raz w miesiącu  połączone ze 

zmianą tajemnic w pierwsze piątki miesiąca. 

 Dbanie o porządek przy szkolnej kapliczce. 

 Utworzenie koła misyjnego w Szkole Podstawowej w 

Zarzeczu i prowadzenie działań integracyjnych pomiędzy tymi 

kołami: 

-wyjazd na pielgrzymkę do Matki Bożej Bolesnej do Czarnego 

Potoka, 

-spotkanie na hali sportowej-gry i zabawy integracyjne, 

-zaproszenie ks. prałata Józefa Kasińskiego na spotkanie z 

prelekcją,, O historii  powstania naszej parafii i budowy 

kościoła.” 

-wyjście do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu-turniej wiedzy o 



PDMD, 

-wspólny wyjazd na rekolekcje do Czchowa, 

-podsumowanie pracy misyjnej kół-grill na posesji u 

organizatora 

V. Pomoce dydaktyczne 

Materiały formacyjne dla dzieci, czasopisma misyjne, misyjne materiały liturgiczne, film, 

płyty CD. 

I. VI.  Zamierzone osiągnięcia 

Uczeń powinien: 

• Godnie zachowywać się w miejscach świętych, 

• Z należną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego, 

• Budować wspólnotę z Bogiem i ludźmi: w rodzinie, szkole i grupie koleżeńskiej, 

• Troszczyć się o wspólnotę Kościoła, 

• Angażować się w liturgię parafialną, 

• Wzrastać w miłości Boga i bliźniego, 

• Dawać świadectwo Jezusowi kierując się w swoim życiu Dekalogiem; 

• Podejmować próby pracy nad kształceniem własnego charakteru, 

• Troszczyć się o potrzeby misji. 

 

VII. Ewaluacja programu 

        Informacje zwrotne od uczniów i rodziców; 

        Sprawdzian zdobytych sprawności Anioła Misji poprzez wykonywanie konkretnych 

zadań, 

        Zaangażowanie w działania misyjne; 

         Analiza dziennika w zakresie frekwencji; 

         Analiza końcowa. 


