
Konspekt lekcji religii dla młodzieży 

 

Autorzy:  s. Otylia Pierożek i ks. Piotr Pierzchała 

Temat lekcji: Dziedzictwo św. Rafała Kalinowskiego 

Kontekst egzystencjalny bądź treściowy: Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 

Kraków 2016 poprzez realizację projektu #B>M (BYĆ to więcej niż MIEĆ). Zapoznanie się z postacią św. 

Rafała Kalinowskiego 

Cel lekcji: Zrozumienie czym jest ubóstwo, które daje wolność i odwagę 
 

Cele katechetyczne - wymagania ogólne: 

• Analiza i pogłębienie przesłania BYĆ>MIEĆ 

• Wskazanie na korzyści wypływające z praktykowania prawdy BYĆ>MIEĆ 

 

Treści nauczania-wymagania szczegółowe. 

Uczeń po zajęciach 

• Przedstawia CV św. Rafała Kalinowskiego 

• Analizuje przesłanie Świętego bardziej być niż więcej mieć 

• Korzysta z różnych źródeł informacji 

• Udoskonalił prace w grupie 

• Modli się za wstawiennictwem Świętego 

• Świadomie przygotowuje się do ŚDM 

 

Metody  
• pogadanka 

• opowiadanie nauczyciela 

• Wędrujące plakaty 

• Oglądanie filmu o Świętym Rafale Kalinowskim 

 

 

Organizacyjne formy pracy uczniów  
• Praca samodzielna 

• Praca na forum klasy 

 

Środki i pomoce dydaktyczne:  

• Święty Rafał Kalinowski 02 in polaco, http://www.youtube.com/watch?v=x2gs7ELPHZU 

• 4700 Św. Rafał Kalinowski - Buntownik Boży, 

http://www.youtube.com/watch?v=Zds7FnYD0iM 



• 4661 Święty Rafał Kalinowski, http://www.youtube.com/watch?v=yaTpL3lb2Ks 

• Papier i pisaki do metody Wędrujące plakaty 

 

Literatura: 
Cześć 1. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Kalinowski1.pdf 

Cześć 2. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Kalinowski2.pdf 

Ks. Edward Staniek, Kraków Miasto Świętych, Rafael 2014 

 

Zdania do zapisania: 

Św. Rafał Kalinowski w sposób wyrazisty ukazuje całym swym życiem, czym jest to pierwsze i największe 

przykazanie, które Chrystus potwierdził mocą swych czynów i słów, a nade wszystko ofiarą swego krzyża. 

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (...), 

(a) swego bliźniego jak siebie samego" (Mt 22, 37.39). 

 Temu przykazaniu odpowiada wewnętrzna miara człowieka. Człowiek jest wolny dlatego, aby 

miłował. A miłość ma właściwą sobie hierarchię: ordo caritatis. Nie można z życia ludzkiego wyrywać tego 

porządku: ordo caritatis, jeśli nie chce się człowieka pomniejszyć i okaleczyć. 

 Św. Rafał Kalinowski wyraźnie wzywa do trzymania się zasady: być > mieć. On to doskonale 

zrealizował w swoim życiu. A ja jak to robię? 



 

Przebieg zajęć Treści i zadania metodyczno-dydaktyczne Pomoce 
dydaktyczne 

Czas 

Powitanie i 
czynności 
organizacyjne 

Nauczyciel sprawdza listę obecności i wprowadza 
do modlitwy: Módlmy się, abyśmy umieli 
rezygnować z takich rzeczy i spraw, które 
przeszkadzają nam być odważnymi i nie usuwają 
leków. Módlmy się słowami wezwań do św. Rafała 
Kalinowskiego 

 
 
 
 
Zał. 6 

2 
minuty 

Czym jest 
ubóstwo i czym 
jest odwaga? 

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat odwagi. 
Stawia pytania: 

� Co to jest odwaga? 
� Jaki związek ma odwaga z ubóstwem? 
� Do czego podobna jest odwaga? Proszę 

zgłosić porównania.  
Jeden z uczniów zapisuje na tablicy z czym kojarzy 
się im odwaga. 

 3 
minuty 

Życiorys św. 
Rafała 
Kalinowskiego 

Taki był św. Rafał Kalinowski.  
� Czy ktoś z was wie coś na jego temat? 

Obejrzymy krótki film o jego życiu.  

Święty Rafał Kalinowski 
02 in polaco, 
http://www.youtube.com/
watch?v=x2gs7ELPHZU 
 

7 minut 

CV świętego Teraz w zeszytach przeznaczymy jedną kartkę na 
napisanie CV o. św. Rafale Kalinowskim. CV 
piszemy na podstawie obejrzanego filmu. Można 
też wykorzystać opowiadanie nauczyciela o 
Świętym, 

  

Poznajemy 
ubóstwo 
świętego 

Św. Rafał Kalinowski był człowiekiem wolnym od 
rzeczy, spraw i ludzi. Możemy zatem powiedzieć, 
że był ubogi.  
Nauczyciel wprowadza uczniów do pracy w 
grupach:  
Nadszedł wreszcie dzień, o którym Józef marzył od 
trzynastu lat. O. magister dał mu książkę, która 
miała mu pomóc w tym przygotowaniu. „Najpierw 
przez określony czas, czytamy w tej książce, będzie 
rozważał o zbliżającej się śmierci, która dopełni się 
w akcie obłóczyn; dobrze będzie, jeżeli uznając się 
za baranka, który ma być wkrótce zabity na ofiarę 
Bogu, z wielką żarliwością będzie się modlił. 
Pytanie do wędrujących plakatów:  

� O co modlił się św. Rafał Kalinowski? 
Dzielimy klasę na zespoły 5-6 os. Każdy zespół 
otrzymuje arkusz papieru z pytaniem. Zapisuje 
odpowiedź i plakat przekazuje do uzupełnienia 
następnej grupie. Rund będzie tyle, ile jest grup. Po 
zakończonej pracy przedstawiciel każdej grupy 
odczytuje powstały zapis. Plakaty zawieszamy w 
widocznym miejscu, by wspólnie dokonać analizy i 
postawić wnioski.  

WĘDRUJĄCE 
PLAKATY 
Zał. 1, 2, 3, 4, 5,  oraz 1a, 
2a, 3a, 4a, 5a 
 

10 
minut 



Zadbać o 
właściwą 
hierarchię 
wartości, o 
właściwą miarę 
człowieka 

Nauczyciel podsumowuje. 
Heroiczne życie św. Rafała Kalinowskiego posiada 
szczególną wymowę ewangelicznej prawdy. W 
sobie właściwy sposób odsłania przed nami taką 
hierarchię wartości, bez której życie ludzkie nie 
osiąga właściwej sobie miary. 
Tego potrzebuje każdy z nas najbardziej - właściwej 
miary człowieka. Czy ta właśnie miara nie została 
jakoś zagubiona? Mówi Chrystus: „Jeszcze (...) 
przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki 
macie światłość” (J 12, 35). 

Elementy wykładu. 10 
minut 

Nauczyciel dodaje: Brat Rafał bardzo przeżył 
śmierć ojca i siostry Marii; wiara i nadzieja 
pomogły mu znieść to bolesne doświadczenie, 
dzięki temu mógł mówić, jak kiedyś po śmierci 
młodziutkiej siostry Moniki „(...) czuję się (...) 
bliżej naszej dzieweczki teraz, aniżeli za jej życia 
ziemskiego...”. Wierni, którzy umarli w Panu, po 
śmierci są z Nim głęboko zjednoczeni i w Nim 
spotykają się z żyjącymi, którzy przez wiarę i 
miłość również są złączeni z Bogiem. 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-
Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 

Elementy wykładu. 5 minut 

Zakończenie Nauczyciel prosi, by uczniowie podali propozycje 
tematu lekcji a następnie dyktuje notatkę o św. 
Rafale Kalinowskim w podkreśleniem praktyki 
ubóstwa przez Świętego. 
Na końcu nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę 
domową – zrobić prezentację multimedialną na 
temat co dawało Świętemu Rafałowi 
Kalinowskiemu wyznawanie prawdy bardziej być 
niż mieć? 

 5 minut 

Modlitwa Modlitwa końcowa - uczniowie proszą św. Rafała 
Kalinowskiego o wstawiennictwo u Boga w 
sprawach… Jest to modlitwa spontaniczna 

  

 

Załączniki: 
 
Zał. 1 
„Najłaskawszy Boże, pragnę tej szczęśliwej śmierci, bym umarł sobie przez wyniszczenie swoich zmysłów i 
żył szczęśliwie dla Ciebie, ponieważ tylko w ten sposób stanę się ofiarą całopalną. 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 
 
Zał. 2 
Pragnę kierować się jedynie Twoją wolą i będąc posłusznym nawet w najdrobniejszych sprawach, składam 
Ci w ofierze mój rozum i moją wolę przez praktykę ślubu posłuszeństwa, najdoskonalszego ze ślubów. 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 
 
Zał. 3  
Pragnę odrzucić wszelką przyjemność cielesną i zmysłową i prowadzić życie surowe, aby Ci ofiarować 
moje ciało przez praktykę ślubu czystości. 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 
 



Zał. 4 
Pragnę odrzucić daleko od siebie wszelkie dobra i zaszczyty tego świata, a poślubiając chrześcijańskie 
ubóstwo, do którego należy panowanie nad światem, ofiarować Tobie wszystkie dostatki doczesne. 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 
 
Zał. 5. 
Przyjmij, najłaskawszy Boże, tę ofiarę moich najlepszych pragnień: a więc ofiaruję mój umysł i wolę, abyś 
nimi rządził, ciało moje poddaję ostrości życia dla jego poskromienia, ze wzgardą odrzucam dostatki tego 
świata, abym przez tę troistą ofiarę otrzymał prawdziwą wolność serca, której pragnę. Nie chcę niczego 
znać, niczego chcieć, jak tylko Ciebie, abym był posłuszny; pragnę kochać tylko Ciebie, abym był czysty; 
chcę posiadać i pragnąć tylko Ciebie, abym był bogaty będąc ubogim. 
 
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Milosc-za-Milosc/Bouchaud-Kalinowski-1.htm 
 
Zał. 1a 
 
Na tropach ciszy - św. Rafał Kalinowski  
Szymon Babuchowski  
(…) 
Niespokojne serce  
Urodził się w 1835 roku w Wilnie. Matka zmarła zaraz po jego porodzie, a ojciec ożenił się z jej siostrą, 
która odeszła równie szybko. Pan Andrzej Kalinowski został sam z pięciorgiem dzieci, ale ten stan nie trwał 
długo. Po niespełna dwóch latach Andrzej poznaje Zofię Puttkamer, córkę Maryli Wereszczakówny – tej 
samej, do której wzdychał młody Adam Mickiewicz. Zofia jest dużo młodsza od Andrzeja, ale miłość 
okazuje się silniejsza. Za kilka miesięcy Andrzej Kalinowski ożeni się po raz trzeci.  
 Zmarł w opinii świętości w Wadowicach, a pochowano go na cmentarzu w Czernej. Dziś jego relikwie 
spoczywają w kaplicy św. Rafała. Zachowały się po Świętym pamiątki, które można oglądać w klasztornym 
muzeum. Jest wśród nich drewniany krzyżyk, dziś już złamany, i srebrna łyżeczka, których używał na 
Syberii. Jest brzozowy krzyż i kamienie – pamiątki z więzienia w Tobolsku. Jest metalowy pas pokutny, 
który zakładał na biodra, i brązowy szalik z włóczki, na którym wyszyto inicjały O.R. – ojciec Rafał. 
Trudno patrzeć na te przedmioty bez wzruszenia. Przypominają one o długiej drodze, która zaprowadziła 
Józefa Kalinowskiego ku świętości. 
 
Zał. 2a 
Choć dla dorastającego chłopca ta sytuacja z pewnością nie była łatwa, Józef wzrastał w atmosferze miłości. 
Przychodzi jednak czas studiów – najpierw w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach pod Orszą, a 
potem w Mikołajewskiej Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, co wiąże się z nadaniem stopnia 
porucznika w armii carskiej. Józef zachwyca się zdobyczami dziewiętnastowiecznej techniki, ma 
powodzenie u kobiet z zamożnych domów. Po studiach, jako ceniony inżynier, prowadzi badania przy 
wytyczaniu kolei żelaznej na trasie: Odessa–Kijów–Kursk, a następnie pracuje przy rozbudowie i 
umocnieniu fortecy w Brześciu Litewskim. To wszystko nie przynosi mu ukojenia. „Rzucony od lat 
kilkunastu w życie tułacze” – tak ocenia swoją egzystencję w tamtym czasie. 
 
Zał. 3a 
Zapał nie wygasł  
Prawdziwa tułaczka miała dopiero nadejść. Przekonujemy się o tym, patrząc na ścianę kaplicy św. Rafała w 
Czernej, na której znajdują się trzy obrazy Jerzego Kumali przedstawiające trzy kolejne etapy życia 
Świętego. Najpierw widzimy go jako ministra wojny na Wileńszczyźnie, podczas powstania styczniowego. 
Pod pretekstem słabego zdrowia odrzucił mundur oficerski, by przyłączyć się do rządu powstańczego i stać 
się, obok Konstantego Kalinowskiego, jedynym przedstawicielem naczelnej władzy powstańczej na Litwie. 
 
Zał. 4a 
Na drugim obrazie Święty ukazuje nam się jako zesłaniec – za udział w powstaniu został skazany na karę 
śmierci, którą jednak zamieniono na dziesięć lat katorgi na Syberii. Pracuje w warzelniach soli w Usolu, a 
po amnestii przebywa w Irkucku, Permie i Smoleńsku. Wreszcie – po powrocie do Polski, podjęciu zadań 



wychowawcy księcia Augusta Czartoryskiego i podróżach z nim do sanatoriów Francji i Szwajcarii – 
widzimy już Józefa jako zakonnika, przesiadującego godzinami w konfesjonale. – Przemiana Józefa 
Kalinowskiego była raczej procesem niż nagłym olśnieniem – twierdzi oprowadzający nas karmelita, ojciec 
Piotr Karauda. – Po latach przyznawał, że w młodości zaniedbywał praktyki religijne, ale zapał do 
wewnętrznej pobożności w nim nie wygasł. 
 
Zał. 5a 
Męczennik konfesjonału 
Opór przed spowiedzią przełamał podczas zawieruchy powstania styczniowego. Modlitwy przybranej matki 
i gorące prośby młodszej siostry Maryni okazały się owocne. Od tego czasu coraz silniej dojrzewa w nim 
myśl o wstąpieniu do zakonu, nie jest to jednak możliwe podczas zesłania. Dopiero w 1877 roku, za 
namową sióstr karmelitanek, modlących się o odnowę zakonu karmelitów bosych w Polsce, przyjmuje habit 
i imię: Rafał od św. Józefa. Cztery lata później składa uroczyste śluby zakonne i wyjeżdża do Czernej, a po 
roku jest już tam przeorem. Jako wspaniały spowiednik zyskuje miano „męczennika konfesjonału”. 
Ojciec Bronisław Jarosiński, karmelita bosy z Wadowic, gdzie ojciec Rafał założył klasztor, wspominał: „W 
Wadowicach w niedziele i święta o godzinie 4.45 – kiedy otwierano kościół – już kilkaset ludzi stało przed 
kościołem z dalekich stron, a niektórzy z nich wyszli z domu o północy (…) Ojciec Rafał wstawał o 3.45; 
od 4.00 do 5.00 odprawiał rozmyślanie w chórze zakonnym; o 5.00 odmawiał prymę i tercję, potem 
spowiadał do Mszy, a po dziękczynieniu ponownie szedł do konfesjonału, w którym często pozostawał do 
późnych godzin popołudniowych, a niejednokrotnie aż do wieczora”. 
 
http://kosciol.wiara.pl/doc/490501.Na-tropach-ciszy-sw-Rafal-Kalinowski 
 

Zał. 6 

Wezwania  
do świętego Rafała Kalinowskiego 

Święty Rafale, apostole jedności Kościoła Chrystusowego – módl się za nami  
Wielki miłośniku Boga,  
Wierny krzyżowi i Ewangelii,  
Czcicielu Matki Miłosierdzia,  
Naśladowco świętego Józefa,  
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego,  
Gorliwy przewodniku dusz,  
Męczenniku konfesjonału,  
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia,  
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy,  
Miłośniku ubóstwa, czystości i prostoty,  
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa,  
Mężu wielkiej pokory,  
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej,  
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny,  
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych,  
Przebaczający nieprzyjaciołom,  
Podtrzymujący nadzieję wygnańców,  
Pocieszający strapionych na duchu,  
Opiekunie sierot,  
Wzorze wychowawców,  
Wychowawco młodzieży,  
Patronie sybiraków,  
Patronie emigrantów,  
Patronie inżynierów i żołnierzy,  
Apostole szkaplerza świętego,  



Wierny sługo Królowej Karmelu,  
Wielki nasz orędowniku w niebie.  

Módl się za nami, święty Rafale,  
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 

Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, kapłana, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, 
wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

http://karmel.pl/hagiografia/kalinowski/baza.php?id=13 

 


