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Hl. Mor Teresa 

 

TROSMÅL  Elevene ønsker å støtte organisasjoner som jobber for at fattige 
mennesker skal ha det bedre. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i hl. Mor Teresa liv og kall til 
tjeneste i slummen i India. 

 

EVNEMÅL Elevene skal med egne ord kunne fortelle om Mor Teresas ulike 
barmhjertighetsgjerninger. 

 

 

METODER Fortelling, bønn, pengeinnsamling i sparebøsser 

HJELPEMIDLER Klasserommet, prosjektor, bilder, læreboken s. 22-27, papp til å lage 
sparebøsser med, vannmaling, pensler. 

BØNN Korstegnet. Bønn til hellige Mor Teresa: Hellige mor Teresa av 
Calcutta, Jesus kalte deg for å bringe sitt kjærlighets lys til dem som 
lever i mørket. Ved din kjærlige omsorg for de fattigste og mest 
nødlidende, ble du tegnet på Guds nærvær, hans kjærlighet og 
medfølelse, midt i lidelse og smerte. Lær oss å følge ditt eksempel, 
hjelp oss å gjenkjenne Jesu ansikt hos våre lidende brødre og søstre, 
og til å tjene ham i ydmykhet og glede. Gi oss å være bærere av Guds 
omsorgsfulle kjærlighet og barmhjertighet, for på den måten å vitne om 
at Gud fremdeles elsker verden, slik han viser dette gjennom den 
enkeltes gode gjerninger mot sin neste som trenger det. 
Fader vår ... 
Hill deg, Maria ... Amen. 

 

 

Katekesens forløp 

Innledning  
(10 min.) 

Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: Sist time hadde vi om nestekjærligheten, som 
er en helt nødvendig del av det kristne livet. Hvordan vi kan 
vise andre nestekjærlighet i våre egne hverdager, kan vi lære 
ved å se på Jesu eget eksempel og på det han underviste 
sine disipler og andre tilhørere om dette. Kirken har videre 
laget en enkel liste over barmhjertighetsgjerninger, som er til 
god hjelp for oss. I dag skal vi høre om en helgen fra nyere 
tid, som opplevde å få kall fra Jesus om å tjene ham blant de 
aller fattigste og mest lidende mennesker i verden, og som 
utøvet dette kallet ved barmhjertighetsgjerninger på en helt 
spesiell dedikert måte. Hun kalles vanligvis bare Mor Teresa, 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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og hun er en av våre aller mest kjente helgener. Mange som 
ikke er katolikker kjenner også godt til henne. Hennes liv og 
gode gjerninger har berørt mennesker fra alle religioner og 
livssyn 
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Finn noen bilder av Mor Teresa å vise frem for elevene med prosjektor. 
Deretter forteller du om livet til Mor Teresa med særlig søkelys på 
hennes to kall fra Jesus, til ordenslivet og til tjenesten i slummen i 
Calcutta. Legg mest vekt på det hun konkret gjorde for de fattige barna 
og de syke og døende i slummen.  
 
På forhånd kan du lese deg opp på teksten i læreboken s. 22-27, 
biografien om den hellige Mor Teresa av Calcutta som du finner på 
www.katolsk.no, biografien Mor Teresa av Jim Gallagher (utgitt på 
norsk ved St. Olav Forlag), barneboken Mor Teresa av Calcutta (utgitt 
på norsk ved St. Olav Forlag).  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

- Elevene skal jobbe med spørsmålene på s. 27 i læreboken.  Det 
skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen behøver hjelp.  

- Elevene skal lage en sparebøsse av papp. Man kan f. eks bruke 
en toalettpapir-/tørkerullkjerne, og lime papir på begge endene. 
Husk å forsterke godt. Man kan også bruke en tom Pringles-
boks, som man da limer hvitt papir utenpå. Snitt ett hull til 
mynter i den ene enden. Mal sparebøssen med vannfarger. Nå 
skal hver av elevene tenke på hvordan de kan samle inn penger 
i sparebøssen til de fattige frem mot jul. Dette skal de skrive opp 
som stikkord i kladdebøkene sine. Eksempler kan være: samle 
og pante flasker, gjøre en jobb hjemme i huset og få 
lommepenger av foreldre, gjøre en jobb for naboen, selge saft 
og kjeks til forbipasserende utenfor huset. På første katekese 
etter jul kan du som kateket samle inn sparebøssene og be 
menighetssekretæren sette dem direkte inn på en bankkonto for 
en utenlandsk hjelpeorganisasjon som hjelper fattige barn å 
komme på skole. Gjør undersøkelser på forhånd og velg ut en 
organisasjon som du mener er troverdig og gjør en god jobb for 
fattige barn. Minn elevene på å ta med sparebøssene tilbake i 
januar.     

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elevene gjenfortelle om hellige Mor Teresas liv og gode 
gjerninger for de fattigste. 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Som avslutning på timen, kan dere stå sammen i en ring i 
klasserommet og be de samme bønnene en gang til som dere 
innledet timen med. 

 

http://www.katolsk.no/

