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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

W znaczeniu obiegowym powołanie to posiadanie zdolności predyspozycji do 

wykonywania jakiejś czynności z pobudek altruistycznych. W chrześcijaństwie rozumiane jest 

jako wezwanie przez Boga do określonego sposobu życia konkretnego człowieka. Potocznie 

kojarzy się z powołaniem do kapłaństwa lub życia zakonnego. Kościół mówi jednak tez wyraźnie 

o powołaniu do życia w małżeństwie. Każdy ochrzczony ma dar powołania. Powołanie w ujęciu 

katolickim jest zatem specjalnym rodzajem współpracy z Bogiem w przestrzeni najgłębszych 

pragnień człowieka, które to Bóg złożył w jego sercu. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. K. J. Kopciński, Święta Faustyna, wyd. Muchomor, Warszawa s.12-13. 

 

Wstęp 

Książka 

Ta niewielka książeczka ukazuje drogę odkrywania własnego powołania przez młodą 

dziewczynę, Helenkę, którą dziś wszyscy znają jako świętą Faustynę Kowalską, która na cały 

świat rozszerzyła kult Bożego Miłosierdzia. Dla dzieci z pewnością ciekawe okażą się szczegóły 

dotyczące dzieciństwa Helenki. Kto wie, czy nie odkryją w niej kogoś podobnego do nich samych, 

a wtedy zobaczą, że i w ich życiu może zdarzyć się coś całkiem nieoczekiwanego, co sprawi, że 

odnajdą swoje miejsce w świecie. 

Cytat 

„Sprawy, do których wzywa Pan Bóg, wydają się czasem za trudne. Ale Pan Bóg dobrze 

wie, co robi. Powołując nas do wypraw i prac, których dotychczas nie podejmowaliśmy, odkrywa 

w nas siłę, o jaką sami siebie nie podejrzewaliśmy. Od chwili, gdy umęczony Pan Jezus poprosił 

Helenkę, by pojechała do Warszawy, całe jej życie było wypełnianiem zadań pozornie 

niemożliwych, za wielkich jak na prostą, zwykłą dziewczynę. Cóż, Helenka zawsze to czuła - 

kiedy Pan Jezus prosi, trzeba ufać, że pozwoli spełnić swą prośbę. I tak, na to Jego pierwsze 

wyraźne wezwanie, bez zwłoki spakowała się i po raz pierwszy w życiu pojechała do Warszawy”. 

Podsumowanie 
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Historia Helenki, napisana jest tak, że dzieci z zaciekawieniem jej słuchają. Poza 

intrygującą fabułą, która ukazuje kilka wątków biograficznych św. Faustyny, w sposób wyważony 

i subtelny naświetla niezwykłą drogę powołania. Lektura tej książeczki to dobry przyczynek do 

rozmów na temat tak delikatny, a jednocześnie kluczowy dla człowieka, jak powołanie, odkrycie 

sensu swojego istnienia. 
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