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POWITANIE

Drogi Panie Przewodniczący, Dyrektorze, Księża i członkowie grupy parafialnej!

Szkoła to ważne miejsce. Spędzamy w niej ogromną ilość czasu. Dotyczy to tego 
okresu naszego życia, w którym się kształtujemy, pomiędzy 4-5 a 17-18 rokiem życia.

Dobrze funkcjonująca szkoła jest prawdziwie niezwykłym ludzkim osiągnięciem. Dla 
małych dzieci jest bezpiecznym miejscem modlitwy, zabawy i nauki; dla młodzieży 
to miejsce, w którym wrastają intelektualnie, emocjonalnie i moralnie w reguły 
otaczającego świata. Nauczyciele w szkole korzystając ze swoich osobistych i 
zawodowych zdolności stawiają wyzwania i kształtują młode pokolenie; a rodzice i inni 
dorośli poświęcają swój czas i pieniądze, by wspierać to edukacyjne przedsięwzięcie. 
Wszystko w nadziei, że młody 17-18-letni młody człowiek, wolny, racjonalny i zdolny do 
dojrzałych relacji, będzie w stanie rozpocząć studia lub wkroczyć w świat pracy.

By jak najlepiej spełniać swoją rolę, szkoła potrzebuje wsparcia i wyzwań od 
społeczeństwa. Tydzień Szkół Katolickich to czas dla katolików w Irlandii, który daje 
możliwość wyrażenia solidarności ze wszystkimi zaangażowanymi w edukację. 
Tegoroczny temat: „Szkoła Katolicka – Światło dla pokoleń” podkreśla, że 
rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz szersza społeczność, wszyscy są częścią tego 
przedsięwzięcia. W dzisiejszych czasach często mówimy o potrzebie współpracy 
między domem, szkołą a parafią, jeśli katolicka edukacja ma osiągnąć swój cel. Tydzień 
Szkół Katolickich jest namacalnym dowodem tejże współpracy.

W czasach poważnego kryzysu gospodarczego istnieje pokusa, by odrzeć edukację 
z serca i duszy tak, aby bardziej pasowała do wymagań rynku. Czym jednak byłaby 
edukacja bez zajęć z muzyki i matematyki, religii i nauk ścisłych i przyrodniczych, 
literatury i techniki, sztuki czy geografii? Przedmioty te nie rywalizują ze sobą, lecz 
każdy z nich zapewnia pokarm dla duszy i umysłu, zwłaszcza w okresie niestabilności 
gospodarczej.

Szkoły katolickie nie istnieją po to, by służyć gospodarce, lecz, by młody człowiek, 
który jest powołany do życia w solidarności z innymi w poszukiwaniu wspólnego dobra, 
nieustannie wzrastał. Dla wspierania szkół katolickich, Kościół w Irlandii ustanowił 
Trustee Support Service w Irlandii Północnej i niedawno Catholic Schools Partnership 
w Republice Irlandii. Ta nowa organizacja ma za zadanie wspierać działania wszystkich 
katolickich szkół w Republice Irlandii.

Tydzień Szkół Katolickich 2009 zakończył się sukcesem. Niech Wasze wsparcie będzie 
równie silne dla przedsięwzięć roku 2010!

Fr Michael Drumm 

Przewodniczący
Catholic Schools Partnership



2 | Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń  Materiały dla szkół ponadpodstawowych 

Tydzień Szkół Katolickich 2010

WSTĘP

Przed rozpoczęciem
Materiały zawarte w tej teczce są przeznaczone dla wszystkich współpracujących ze 
społecznością szkolną na spotkaniach z:

• uczniami w klasie,
• pracownikami,
• rodzicami,
• członkami Zarządu,
• innymi członkami wspólnoty parafialnej.

Materiały zostały przesłane wszystkim dyrektorom, prezesom Zarządów i księżom. 
Wszystkie są podzielone, by jasno wynikało dla jakiej grupy są przeznaczone – mogą 
być pomocne dla przedstawicieli personelu, Zarządu, stowarzyszenia/rady rodziców, 
grup parafialnych czy kapelanów szkolnych na spotkaniach poprzedzających Tydzień 
Szkół Katolickich. Takie spotkania pomogą zdecydować, na które zagadnienia 
poruszone w materiałach położyć większy nacisk w trakcie obchodów. Oto 
propozycje niektórych tematów, jakie mogą być poruszane na takich spotkaniach:

• Msza Św. na rozpoczęcie Tygodnia Szkół Katolickich,
• rozmowy z rodzicami,
• apel z okazji Dnia św. Błażeja / Dnia Babci i Dziadka,
• Dzień Babci i Dziadka - 3 lutego,
• inicjatywy i wydarzenia parafialne,
• czas dla pracowników i Zarządu na rozważanie związane z Tygodniem Szkół 

Katolickich.

Mamy nadzieję, że wszystkie zawarte tu materiały będą pomocne podczas obchodów 
Tygodnia Szkół Katolickich. Dodatkowe egzemplarze w j. irlandzkim i i polskim można 
pobrać ze strony www.catholicbishops.ie.

Materiały przygotowali: Mairead Ní Bhuachalla, Brigid Gilligan, Maura Gray, Tonya 
Hanly, Maurice Harmon w konsultacji z Komitetem Organizacyjnym Tygodnia Szkół 
Katolickich 2010. Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

Monsignor Jim Cassin, Fr. Ger Condon, Fr. Martin Delaney, Fr. Paul Farren, Ms Eileen 
Flynn, Siostra Maighread Ní Gallochóbhair, Ms Tonya Hanly, Ms Maura Hyland, Mr 
Ferdia Kelly, Ms Maeve Mahon, Ms Bernie Martin, Mr Tony McCann, Ms Orla Walsh i 
Siostra Eithne Woulfe.

Przed 
rozpoczęciem

Ten symbol pojawi 
się na stronach 
do skopiowania i 
przesłania rodzicom.

P
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W wielu szkołach w pobliżu wejścia 
znajduje się tzw. Miejsce Skupienia, 
które podkreśla katolicki charakter 
szkoły. Obchody Tygodnia Szkół 
Katolickich to okazja do utworzenia 
takiego miejsca w szkołach, które go 
jeszcze nie mają i nadania istniejącym 
przestrzeniom nowych znaczeń. 

W Miejscu Skupienia powinny się 
znajdować następujące kluczowe 
elementy: 
• zielony materiał symbolizujący czas 

zwykły w kalendarzu kościelnym,
• świeca,
• Pismo Święte,
• Krzyż lub krucyfiks,
• woda święcona,
• figurka.

Na czas obchodów Tygodnia Szkół 
Katolickich można dodatkowo 
umieścić:
• dokument z misją szkoły (w ramce),
• listę pracowników szkoły,
• plakat reklamujący Tydzień Szkół 

Katolickich,
• koszyczek lub skrzynkę na inten-

cje modlitewne (zachęcamy każde-
go z członków wspólnoty szkolnej 
do wrzucania próśb do koszyczka 
skrzynki, byśmy mogli się w każdej 
intencji modlić podczas nabożeństw 
lub spotkań w czasie obchodów),

• motto szkoły, godło szkoły, obraz 
świętego patrona.

 
 
 
W trakcie Tygodnia można dodać:

Poniedziałek
• Krzyż lub krzyże św. Brygidy.
• Plakaty promujące środowy Dzień 

Babci i Dziadka.

Środa
• Świece na obchody Dnia św. Błażeja.

Piątek
• Jeśli wydarzenia Tygodnia zostały 

zebrane i wydane w formie książko-
wej – można ją również umieścić w 
Miejscu Skupienia.

•	 Gazetki ścienne 
Zachęcamy nauczycieli do robienia 
gazetek ściennych w klasach lub na 
korytarzach na temat życia religijne-
go szkoły.

Miejsce Skupienia

Gazetki ścienne

WSTĘP

Miejsce Skupienia
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WSTĘP

Co to jest Tydzień Szkół 
Katolickich?
Tydzień Szkół Katolickich to okazja do pokazania jak wielką rolę odgrywają katolickie 
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w społeczeństwie irlandzkim, a także w 
misji Kościoła. W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy to ogólnonarodowe święto szkół 
katolickich w Irlandii Północnej i Republice Irlandii i mamy nadzieję, że w tym roku 
obchody przeprowadzane na zeszłorocznym fundamencie okażą się niepowtarzalną 
okazją do dumnego głoszenia naszego etosu i wyrażania naszej tożsamości.

Jaki jest temat obchodów Tygodnia Szkół Katolickich 2010?
Tegorocznym tematem obchodów jest „Szkoła katolicka – Światłem dla pokoleń”.
Szkoła katolicka ma za zadanie wychowywać i kształtować młodego człowieka w 
każdym aspekcie jego życia. Z tego powodu jest światłem dla rodziców, uczniów, 
pracowników i społeczeństwa każdego pokolenia. Wybierając ten temat wyraźnie 
łączymy wizję edukacji katolickiej z przesłaniem Ewangelii – przynosić światło 
Chrystusa i pozwolić, by świeciło we wszystkim, co robimy w szkołach katolickich. 
Temat ten przypomina, że nieustannie stoimy przed wyzwaniem, by pozwolić świecić 
światłu dla obecnego, a także dla przyszłych pokoleń. Pomaga nam również z 
wdzięcznością pamiętać o wszystkich tych, którzy poprzez swój wysiłek zakładania 
szkół, wnosili światło Chrystusa dla wielu pokoleń Irlandczyków w przeszłości.

Czy Tydzień Szkół Katolickich jest tylko dla szkół?
Uroczystości zaplanowane na czas obchodów Tygodnia Szkół Katolickich będą 
odbywać się w szkołach, w parafiach w obrębie diecezji w całym kraju. Materiały 
tu zawarte mają na celu wprowadzić obchody do naszych domów. Znajdują się tu 
też materiały dla diecezji i parafii. Papież Benedykt XVI prosi, byśmy w tym roku 
objęli szczególną modlitwą naszych księży, więc dołączamy również materiały dla 
społeczności szkolnych pomocne do spełnienia tej prośby. Mamy nadzieję, że dzięki 
korzystaniu z tych materiałów podkreślona będzie w trakcie obchodów kluczowa 
misja szkół w Kościele, w domu, w parafii i w życiu narodu.

Rola Dziadków w obchodach Tygodnia Szkół Katolickich
Po raz pierwszy na uroczystości obchodów Tygodnia Szkół Katolickich zapraszamy 
naszych Dziadków. Na spotkanie z nimi zaplanowaliśmy środę, 3 lutego, Dzień 
Babci i Dziadka i mamy nadzieję, że w tym dniu wszystkie szkoły zaproszą dziadków 
z dziećmi do szkół, by wzięli udział w zaproponowanych w materiałach zajęciach. 
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i pomoc okazaną nam przez National Grandparents 
Pilgrimage i z radością uczynimy Dzień Babci i Dziadka częścią naszych corocznych 
uroczystości.

W jaki sposób mogę się zaangażować?
Obserwuj informacje dotyczące naszych obchodów w lokalnych i narodowych 
mediach. Zapytaj dyrektora lub reprezentanta Rady Rodziców/Zarządu lokalnej 
szkoły jak dołączyć do obchodów Tygodnia Szkół Katolickich. Więcej informacji 
możesz uzyskać na www.catholicbishops.ie.

Co to jest Tydzień 
Szkół Katolickich?

Jaki jest temat 
obchodów Tygodnia 

Szkół Katolickich 2010?

Czy Tydzień Szkół 
Katolickich jest tylko 

dla szkół?

Rola Dziadków w 
obchodach Tygodnia 

Szkół Katolickich

W jaki sposób mogę 
się zaangażować?
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WSTĘP

Czym jest Szkoła 
Katolicka?

Szkoła Katolicka

Szkoła Katolicka
• proponuje wyróżniającą się wizję 

życia i odpowiednią filozofię 
edukacji oparte na Ewangelii Jezusa 
Chrystusa,

• tworzy środowisko nauki, w którym 
pomaga każdemu uczniowi rozwinąć 

• jego pełen potencjał jako osoby 
ludzkiej na podobieństwo Boga,

• pragnie kształtować uczniów, by 
bezinteresownie korzystali ze swoich 
darów dla wspólnego dobra i tworzyli 
bardziej sprawiedliwe i troskliwe 
społeczeństwo,

• usiłuje stworzyć otwartą i szczęśliwą 
społeczność, inspirującą i pełną 
szacunku dla wszystkich tradycji 
religijnych i przekonań,

• współpracuje z rodzicami i wspólnotą 
parafialną, by utrzymać światło wiary 

Czym jest Szkoła Katolicka?

otrzymane na Chrzcie św.,
• umożliwia wielbienie Boga poprzez 

modlitwę, liturgię i sakramenty 
święte.

Opracowane w oparciu o Wizję ’08: Wizja 
edukacji katolickiej w Irlandii (list pasterski 
Konferencji Katolickich Biskupów 
Irlandii). 
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W DIECEZJI

Jak obchodzić 
Tydzień 

Szkół Katolickich 
jako diecezja

Propozycje

Jak obchodzić Tydzień Szkół 
Katolickich jako diecezja
Propozycje
Wysłać list do każdej szkoły i każdej 
parafii z zachętą do uczestnictwa w 
obchodach Tygodnia Szkół Katolickich 
oraz z podziękowaniami za ich 
dotychczasowe zaangażowanie w 
promowanie edukacji katolickiej.

Wziąć pod uwagę zorganizowanie 
diecezjalnej Mszy Świętej z 
przedstawicielami każdej szkoły, 
podstawowej i ponadpodstawowej i 
stworzyć okazję do poczucia się częścią 
szerszej społeczności. Mszę można też 
zorganizować w obrębie dziekanatu.

Biskup może wysłać osobisty list 
do każdego członka Zarządu z 
podziękowaniami za ich czas i zachętą 
do szerzenia etosu szkoły katolickiej. 

Najlepiej, gdyby list wysłany został na 
adres domowy a nie był skopiowany i 
rozdany na zebraniu zarządu.
 
Skorzystaj z lokalnych mediów, aby 
zaznaczyć obchody Tygodnia Szkół 
Katolickich w artykułach prasowych, 
wywiadach radiowych itp.

Zaproś nauczycieli, rodziców, Zarządy 
i Rady Pastoralne z całej diecezji na 
wieczorną konferencję na temat 
związany z katolicką edukacją np. List 
pasterski Konferencji Biskupów Irlandii, 
Wizja 08: Wizja edukacji katolickiej w 
Irlandii.
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W DIECEZJI

Jak obchodzić 
Tydzień Szkół 
Katolickich w 
parafii. 

Niedziela, 31 styczeń

Rada pastoralna

Jak obchodzić Tydzień Szkół 
Katolickich w parafii
Niedziela, 31 stycznia, czwarta niedziela Czasu Zwykłego, to rozpoczęcie Tygodnia 
Szkół Katolickich 2010. Zachęcamy, by w każdej parafii zaakcentować obchody  w 
niedzielnej liturgii i w ciągu tygodnia. 
Zadaniem Tygodnia Szkół Katolickich jest zwrócenie uwagi na ścisłą współzależność 
pomiędzy parafią, szkołą i domem w kształtowaniu charakteru  szkoły katolickiej i 
ma nacelu włączenie w życie szkoły całej społeczności. Można to zrobić na wiele 
sposobów. Oto kilka propozycji:

Niedziela, 31 stycznia
• Zaangażujcie szkoły w liturgię 

niedzielną w parafii, w czwartą 
niedzielę Czasu Zwykłego. 
Odwiedźcie szkoły w tygodniu 
poprzedzającym uroczystości i 
porozmawiajcie z dyrektorem i 
nauczycielami. Poproście ich o 
przygotowanie liturgii (wskazując na 
czytania, modlitwę wiernych itp. ze 
str. 27-30).

• Powiadomcie Komitet liturgiczny 
odpowiednio wcześniej, by mógł 
służyć pomocą w przygotowaniu 
liturgii i śpiewu na poszczególne 
uroczystości. 

• Być może warto byłoby wysłać 
zaproszenia do rodziców, dziadków 
i innych na parafialne obchody 
Tygodnia Szkół Katolickich. Można o 
przygotowanie zaproszeń poprosić 
Komitet liturgiczny/Radę pastoralną.

• Poproście szkoły, by przygotowały 
w parafii gazetkę na temat np. 
miejscowych świętych, świętych 
miejsc, obecnej wspólnoty wiary itp. 
Umieście ją w widocznym miejscu 
w kościele lub sali parafialnej. 
Zaangażujcie jak najwięcej dzieci ze 
szkoły lub szkół z parafii, by gazetka 
była twórcza i różnorodna. Być może 
niektórzy będą woleli przygotować 

muzykę, taniec lub przedstawienie 
tematyczne.

• Przygotujcie wzmiankę w gazecie 
parafialnej. Oto przykład tekstu:

Tydzień Szkół Katolickich
W niedzielę 31 stycznia rozpoczął się 
Tydzień Szkół Katolickich. Jego celem 
jest promowanie wkładu jaki w życie 
społeczeństwa wnoszą szkoły katolickie. 
Tegoroczny temat to „Szkoła Katolicka 
– Światło dla pokoleń”. Zapraszamy do 
włączenia się w uroczystości uczczenia 
wkładu, jaki szkoła katolicka (szkoły 
katolickie) wnosi  (wnoszą) do życia 
naszej wspólnoty wierzących w parafii 
……………………………….

Provide list of events/celebrations.

Rada pastoralna
• Poproście Radę pastoralną o 

wskazówki  w jaki sposób możecie 
obchodzić Tydzień Szkół Katolickich 
w Waszej parafii.

• Zaproście kogoś, kto mógłby 
wygłosić prelekcję dla Rady 
pastoralnej na temat szkół 
katolickich i jak pomagają nieść 
„światło dla pokoleń”. Zaproście na 
to spotkanie Zarząd i nauczycieli.
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W DIECEZJI

Szkoła
• Odwiedźcie klasy i rozmawiajcie 

z dziećmi o Tygodniu Szkół 
Katolickich i jakie ma on znaczenie. 
Propozycje pytań: W jaki sposób 
szkoła katolicka pomaga nam jako 
dzieciom być światłem dla pokoleń? 
Jak możemy prowadzić nasze życie 
w przyszłości, by być światłem dla 
pokoleń?

• Jeśli Wasza szkoła nie ma jeszcze 
świętego patrona pomyślcie jaki 
mógłby być to patron. Zaangażujcie 
w to wspólnotę parafialną. 

• Zachęcajcie szkoły, by założyły przy 
wejściu Miejsce Skupienia lub 
tablicę eksponujące katolicki etos 
szkoły, informujące o wydarzeniach 
religijnych np. Adwent/Wielki Post, 
I Komunia Święta, Bierzmowanie. 
Niech informacje te będą widoczne 
dla wszystkich odwiedzających 
szkołę.

• Jeśli Wasza szkoła nie określiła 
jeszcze swojej wizji i misji, spiszcie 
propozycje takowych.

• Być może parafia mogłaby dać 
każdej rodzinie biorącej udział w 
uroczystościach świecę, kartkę 
modlitewną z modlitwami, których 
dzieci uczą się w szkole, by zachęcić 
ich do rodzinnej modlitwy, by stali 
się „światłem dla pokoleń”. Świece 
te mogą być poświęcone we wtorek 

w kościele parafialnym w Dniu 
Ofiarowania Pańskiego.

• Niech wspólnota szkolna, rodzice, 
nauczyciele i Zarząd zgromadzi się 
na krótkiej modlitwie lub krótkich 
rekolekcjach  w tym tygodniu. 
Niech ktoś poprowadzi modlitwę. 
Zapewnijcie herbatę na zakończenie 
spotkania!

Społeczność
• Ze względu, że Dzień św. Brygidy 

wypada w środku tygodnia, 
zorganizujcie wieczorne spotkanie 
dla rodzin w parafii lub w szkole na 
krótką wspólną modlitwę i wyplatanie 
krzyży św. Brygidy. Inną opcją może 
być zaproszenie do szkoły starszych 
członków społeczności, by pomogli 
dzieciom wykonać krzyże.

• Roześlijcie ulotkę do każdej rodziny 
mówiącą o tym czym jest szkoła 
katolicka i jaki wkład już wniosła, 
wnosi dzisiaj i planuje wnieść w 
przyszłości.

• Można w tym tygodniu rozpocząć 
przygotowania do I Komunii 
Świętej lub Bierzmowania np. 
zajęcia programu You Shall Be My 
Witnesses. Może być to doskonała 
okazja to tego, aby uczniowe szkół 
średnich poprowadzili młodsze dzieci 
w przygotowaniach do sakramentów.

Jak obchodzić 
Tydzień Szkół 

Katolickich 
w parafii 

Szkoła

Społeczność
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Światło dla 
pokoleń

Co to jest Tydzień 
Szkół Katolckich?

Co sprawia, że szkoła 
jest katolicka?

Modlitwa rodziców

W DOMU

Światło dla pokoleń
Informacje z tej strony należy skopiowć i przesłać rodzicom.

Co to jest Tydzień Szkół Katolickich?
Tydzień Szkół Katolickich to okazja dla wszystkich zaangażowanych w edukację 
katolicką do pokazania jak wielką rolę odgrywają katolickie szkoły w każdym 
aspekcie życia w Irlandii. W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy to święto szkół 
katolickich na całej wyspie i mamy nadzieję, że w tym roku obchody przeprowadzane 
na zeszłorocznym fundamencie okażą się niepowtarzalną okazją do dumnego 
głoszenia naszego etosu i wyrażania naszej tożsamości. Mamy nadzieję, że podczas 
tego Tygodnia, wszyscy członkowie społeczności szkolnej, rodzice, pracownicy, 
członkowie Zarządu i uczniowie zastanowią się co to znaczy być w Szkole Katolickiej 
i w jaki sposób wszyscy możemy jak najlepiej przysłużyć się tej wspaniałemu dziełu, 
jakie jest dokonywane w naszych Katolickich Szkołach.

Co sprawia, że szkoła jest katolicka?
Poniższe stwierdzenia opracowano na podstawie dokumentu opublikowanego w 
zeszłym roku przez Biskupów Irlandii – Wizja 08 . Pozwolą one lepiej zrozumieć co 
sprawia, że szkoła jest katolicka. Zachęcamy, by poświęcić chwilę w trakcie Tygodnia 
Szkół Katolickich, by zapoznać się z tymi stwierdzeniami.

Szkoła katolicka oferuje wyróżniającą 
się formę edukacji sprawiającą, że 
światło wiary  jest widoczne w każdej 
działalności społeczności szkolnej.

Szkoła katolicka jest zakorzeniona w 
wartościach zawartych w Ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

Szkoła katolicka pomaga każdemu 
uczniowi rozwinąć pełen swój 
potencjał.

Szkoła katolicka pomaga każdemu 
członkowi społeczności szkolnej 
dostrzegać Boga w każdym aspekcie 
codziennego życia.

Szkoła Katolicka usiłuje stworzyć 
otwartą i szczęśliwą społeczność, 
inspirującą i pełną wzajemnego 
szacunku, w której uczniowie mogą 
w pełni rozwijać swoje możliwości i 
talenty.

Szkoła katolicka pomaga uczniom 
stać się odpowiedzialnymi i pełnymi 
troski członkami społeczeństwa.

Szkoła katolicka blisko współpracuje 
z rodzicami i wspólnotami 
parafialnymi, by zapewnić doskonałą 
edukację swoim uczniom.

Modlitwa rodziców (opracowana na 

podstawie modlitwy Marian Wright Edelman)

Boże Stworzycielu, dziękuję Ci za dar naszych 
dzieci, za dzielenie ich życia, za karmienie ich 
ciała, za kształtowanie ich umysłów,
za wzbogacanie ich ducha.

Bądźmy zawsze godni ich zaufania,
pełni wsparcia dla ich nadziei
i zachęcający dla ich marzeń.
Niech Twoja łaska i miłość ogarnie te nasze 
najcenniejsze dary jak delikatny wiatr dając 
im wewnętrzną siłę, pokój i cierpliwość w 
podróży przez życie.
Amen

Dla Ciebie 
do rozważenia
• Wstaw nazwę szkoły, 

do której chodzi Twoje 
dziecko na początku 
każdego zdania. Czy 
zdania te przedstawiają 
obraz tej szkoły?

• Co jako rodzic możesz 
zrobić, by wspierać 
działalność szkoły?

• W jaki sposób jest 
widoczne światło wiary 
w Twoim domu?

• W jaki sposób 
pomagasz swojemu 
dziecku dostrzegać 
Boga w każdym 
aspekcie codziennego 
życia?
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Modlitwa poranna na 
rozpoczęcie Tygodnia Szkół 
Katolickich
Leader Witamy wszystkich dziś rano w dniu rozpoczęcia Tygodnia Szkół Katolickich. 
Rozpoczniemy naszą modlitwę od Znaku Krzyża. Tematem Tygodnia Szkół 
Katolickich jest „światło”, zaśpiewajmy więc na początek hymn:

 Christ be our Light (Chryste bądź naszym światłem) Alive-O 7/8, str. 283/273 

Dyrektor lub nauczyciel religii może rozpocząć nabożeństwo modlitewne i Tydzień Szkół 
Katolickich korzystając ze słów:

Wstęp Dziś rano prosimy o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich tu obecnych 
w szkole ……………….. W całym kraju w tym tygodniu szkoły katolickie obchodzą 
Tydzień Szkół Katolickich. Dziękujemy Bogu za wszystkich z naszej społeczności 
w szkole ………… Zapraszamy teraz …………… do zapalenia specjalnej świecy, 
która będzie się palić w naszym szkolnym Miejscu Skupienia. Świeca ta symbolizuje 
obecność Boga, który jest z nami zawsze i wszędzie, a szczególnie dziś rano w 
naszej szkole.

Świeca zostaje ustawiona po modlitwie w Miejscu Skupienia. Dodatkowe informacje na temat 
Miejsca Skupienia znajdziecie na poprzednich stronach.

 Można włączyć cichą muzykę instrumentalną.

Prowadzący Pomyślmy przez chwilę o rzeczach, których uczymy się tutaj w szkole 
………….. . Czasem uczymy się na swoich błędach. Pamiętajmy o ludziach, którzy 
pomagają nam się uczyć, szczególnie o naszym Dyrektorze, Dyrektora Z-cy, 
naszych nauczycielach, nauczycielach wspomagających, pani sekretarce, i woźnym. 
Dziękujemy Bogu Ojcu za ich pracę i troskę tutaj w szkole ……………………. . Dziś, 
1 lutego wypada święto św. Brygidy. Św. Brygida opiekowała się ubogimi, chorymi 
i samotnymi. Módlmy się, byśmy próbowali brać przykład ze św. Brygidy w tym 
tygodniu, pomagając innym.

Prowadzący Pamiętajmy, że św. Brygida zawsze opiekowała się tymi, którzy byli w 
potrzebie. Módlmy się więc dziś do niej w intencjach naszych potrzeb. 

Odpowiedź Módl się za nami 
Św. Brygido, matko modlitwy                          Módl się za nami
Św. Brygido, hojna i dobra                              Módl się za nami
Św. Brygido, któraś karmiła głodnych             Módl się za nami
Św. Brygido, któraś każdego przygarnęła      Módl się za nami
Św. Brygido, któraś rozmawiała o Jezusie     Módl się za nami
Św. Brygido, któraś naśladowała Jezusa       Módl się za nami
Św. Brygido, któraś nas ochraniała                Módl się za nami
Św. Brygido, zabrana do Nieba                      Módl się za nami

Modlitwa 
poranna na 

rozpoczęcie 
Tygodnia Szkół 

Katolickich

W SZKOLE

ƒ
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Modlitwa 
poranna na 
rozpoczęcie 
Tygodnia Szkół 
Katolickich

W SZKOLE

ƒ
 (Można poprosić ostatnio zatrudnionego 
pracownika  szkoły o przeczytanie poniższego 
wiersza)

Brigido, Błogosławiona
Christy Kenneally

Brygido, światło w ciemnościach
Nadziejo przygnębionych
Kobieto wiary
I Irlandii 
Niczym wodę
Spadającą z dojrzałego nieba
Która przyniosła błogosławieństwo
Wszelkim plonomi i stworzeniom
Niczym wodę wylewającą się z kielicha rąk
Która przyniosła błogosławieństwo
Nowonarodzonemu chrześcijaninowi
Kropimy wodą
Dzisiaj
W tym  miejscu
Ubłogosławionym przez nasze dzieci.
Niech ciemność w sercu nigdy ich nie ogarnie
Niech światło wiary zawsze je prowadzi
Niech płonie niczym słup ognia przed
nimi
i rozproszy ciemne dni w ich życiu
Tak jak pokonała Twoje mroczne cienie
Brygido

Światło w ciemnościach
Nadziejo przygnębionych
Kobieto wiary
I Irlandii

Uwaga: można poprosić członka zarządu 
szkoły, rady lub stowarzyszenia rodziców o 
przeczytanie poniższego psalmu

Psalm: 90:13-17
A dobroć Pana Boga naszego niech 
będzie nad nami! 
I wspieraj pracę rąk naszych, 
wspieraj dzieło rąk naszych!

Concluding Prayer
Módlmy się, wspólnie dziękują
 za nas tutaj zgromadzonych
słowami naszego Ojca:
Ojcze nasz... /Ár nAthair...

Prowadzący Zanim rozejdziemy się 
do klas i do zadań dzisiejszego dnia, 
przekażmy sobie znak pokoju.

  Propozycja pieśni na zakończenie 
spotkania

     Christ be Beside Me 



12 | Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń  Materiały dla szkół ponadpodstawowych 

Tydzień Szkół Katolickich 2010

Rozważania na każdy dzień
(poniższe można każdego dnia odczytać w klasie na początku lekcji lub nadać przez głośniki szkolne)

Rozważania na 
każdy dzień

W SZKOLE

Poniedziałek Dzień św. Brygidy wypada 
pierwszego dnia wiosny. Dzień ten wiąże się 
ze wznowionym wzrostem, wydłużeniem dnia i 
odnową. Św. Brygida była kobietą wielkiej wiary, 
pełna współczucia i troski o innych. Pozostaje 
dla nas wspaniałym wzorem do naśladowania w 
naszych wysiłkach, aby ochraniać środowisko i 
dary stworzone dla nas przez Boga. Dzisiaj jest 
też najlepszy czas na to, by pamiętać i świętować 
nasze narodziny przez chrzest św.
Drogi Boże, na rozpoczęcie Tygodnia Szkół 

Katolickich, modlimy się wspominając św. 

Brygidę i prosimy, abyś był z nami i nas 

prowadził. Odnów w nas zrozumienie dla 

historii naszego stworzenia. Napełnij nas 

miłością dla naszego świata. Spraw byśmy 

byli pełni modlitwy i wiary jak św. Brygida. 

W tym tygodniu, w którym będziemy mówili 

o świetle wiary, którą nam przekazano, i 

którą przekażemy następnym  pokoleniom, 

obyśmy znaleźli czas na zastanowienie się 

jakie znaczenie dla naszego codziennego 

życia ma nasza wiara. Jak częto myślisz o 

swojej wierze? Jak często czynisz coś, co 

wyróżnia Ciebie jako człowieka 

wiary? W tym tygodniu postaraj się uczynić 

lub powiedzieć coś, co sprawi, że będziesz 

światłem wiary w szkole lub w domu. 

Wtorek Dzisiaj jest Dzień Ofiarowania 

Pańskiego. W ten dzień obchodzimy 

pamiątkę Przyniesienia Jezusa do Świątyni 

przez Maryję i Józefa, aby otrzymał 

błogosławieństwo. Gdy tam przybyli, spotkali 

Symeona i Annę, dwoje starych ludzi, 

którzy czekali na ten dzień całe swoje życie. 

Symeon był wielkim prorokiem i w Ewangelii 

św. Łukasza mówi, że teraz jego oczy 

ujrzały zbawienie, i że Jezus jest światłem 

objawienia. Niech nasze oczy pozostaną 

zawsze otwarte jak oczy Symeona, by 

widziały światło naszej wiary, która prowadzi 

nas w każdym czasie.Niech poprzez nasze 

uczynki i słowa pokazujemy innym światło, 

aby nasza wiara zawsze płonęła jasnym 

płomieniem. 

Środa A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy 
dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w 
wierze.Ga 6,10
Pomóż mi być uważnym, abym spostrzegł 

okazje do czynienia dobrze. Niech 

wykorzystam ten dzień do bycia miłym i 

uczciwym, cierpliwym i sprawiedliwym. Może 

będę miał okazję do wyciągnięcia pomocnej 

dłoni do kogoś w tarapatach.  Być może 

niektóre rzeczy będą wymagały ode mnie 

odwagi. Być może będę musiał poświęcić 

swój cenny czas. Pomimo wszystko, pomóż 

mi dostrzec te potrzeby.

Czwartek Wy jesteście światłem świata 
(...) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie. Mat 5,14-16
Drogi Boże, ty zawsze stawiasz przed nami 

wyzwanie bycia jak najlepszymi i bycia 

światłem dla innych. Matka Teresa nazwała 

dobre uczynki łańcuchem miłości. Co 

dzisiaj uczynisz, co powiekszy ten łańcuch 

miłości istniejący w Twoim domu lub szkole? 

Postawione zostaje przed Tobą wyzwanie 

zrobienia dwóch dobrych uczynków dla 

innych. Czy sprostasz temu wyzwaniu?

Piątek Na zakończenieTygodnia Szkół

Katolickich, dziekujemy za naszych przyjaciół, 

nauczycieli i za nasze społeczności. Daj nam

większe zrozumienie daru naszej edukacji

katolickiej.  Możliwe, że w tej chwili nie

potrafimy w pełni docenić daru nauki w tej 

szkole, ale niech podstawowe wartości, które 

zostały nam tutaj przekazane wpływają na 

nasze decyzje, nasze relacje z innymi i drogi, 

którymi pójdziemy przez życie. Modlimy się 

słowami modliwy podróżnego:

Powstań ze mną o poranku
Podróżuj ze mną każdego dnia,
Przywitaj mnie u celu bram.
Boże , przez całą drogę bądź ze mną.
Amen

0
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W SZKOLE

2 luty
Święto Ofiarowania 
Pańskiego

Opis ikony
Św. Józef ukazany jest najdalej po lewej stronie jako
człowiek w podeszłym wieku z białymi włosami i brodą. 
Bogarodzica stoi obok niego z rękoma wyciągniętymi
w stronę swego Syna, Jezusa. Maria odziana jest 
tradycyjnie w błękitne szaty. W głębi widać 
bramę świątyni, a przed i ponad nią św. Symeon, 
„Nosiciel Boga”, trzyma małego Chrystusa. Za św. 
Symeonem stoi św. Anna prorokini, która ujrzawszy 
dziecię Chrystusa ogłasza wszystkim nadejście 
długooczekiwanego Mesjasza.

Zadania: Omów ikonę szczegółowo z uczniami.

Użyj tej „ikony pokłonu” do opowiedzenia uczniom historii Ofiarowania Pańskiego i 
wskaż kim są przedstawione na ikonie osoby.  Skopiuj, opraw ikonę i poproś uczniów 
o staranne pokolorowanie jej. Umieść ikonę w Miejscu Skupienia w klasie by uczcić 
święto Ofiarowania Pańskiego.

Czytanie z Pisma Świętego
Stary Testament: Kpł 12,2-8
Listy: Rz 7,7-17
Ewangelia: Łk 2,22-40

Historia Ofiarowania Pańskiego
Czterdzieści dni po narodzeniu Chrystusa, zgodnie z Prawem Mojżesza,  został on 
przyniesiony do świątyni jerozolimskiej, ażeby Go ofiarować Bogu. W tym samym 
czasie Jego matka, Maria, poddana została rytualnemu oczyszczeniu i złożyła ofiarę 
wymaganą przez Zakon (Kpł 12). Właśnie w Świątyni stary Symeon i Anna prorokini,
napełnieni Duchem Świętym, potwierdzili, że to niemowlę jest nowonarodzonym 
Mesjaszem, który „przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu”.

Dla Ciebie do zrobienia
W Dzień Ofiarowania Pańskiego, poświęcone zostają świece, które będą nam służyć 
przez cały rok.  Ma nam to przypominać, że Chrystus jest „Światłem, które oświeca 
całą ludzkość” Przynieś do kościoła świecę, aby ją poświęcić. Można jej używać 
podczas wieczornych posiłków w gronie rodzinnym. 

Omów z uczniami koncepcję Chrystusa jako „Światła Świata”. (Prowadzi nas 
wskazując jak mamy żyć. Pomaga nam pokonać zło. Dzieki Niemu rozumiemy 
zamysły Boga. Wyjaśnij, że to jest powód zapalania świec w kościele i zachęć do ich 
zapalania na każdym nabożeństwie i mszy.)

2 luty
Święto 
Ofiarowania 
Pańskiego

Opis ikony

Zadania 

Czytanie z Pisma 
Świętego

Historia Ofiarowania 
Pańskiego

Dla Ciebie do zrobienia
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W SZKOLE

Powyżej: Krzyż św. Brygidy dzięki uprzejmości Wikimedia/Culnacreann

3 luty
Dzień Św. Błażeja
Św. Błażej najbardziej znany jest jako patron ludzi z bolącym gardłem. W wielu 
miejscach w jego dzień, 3 lutego, ludzie zbierają się w kościołach, aby otrzymać 
błogosławieństwo dla gardła. Błogosławieństwo to znak naszej wiary i ufności w 
Bożą ochronę i miłość dla chorych .

Ksiądz (lub inny kapłan) dotyka gardła każdego dwoma skrzyżowanymi, nie 
zapalonymi świecami mówiąc:

Za wstawiennictwem św. Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg ochroni Cię od każdej 
choroby gardła i od innych chorób. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen

Zazwyczaj błogosławieństwo ma miejsce podczas mszy św. Udzielane jest po 
kazaniu i modlitwie wiernych. Jeśli nie jest udzielane w trakcie mszy św., należy 
najpierw uwielbić Boga poprzez czytanie Jego Słowa.  Można użyć fragmentów 
Pisma Świętego umieszczonych w lekcjonarzu.

Kim był św. Błażej? Dlaczego wiąże się go z błogosławieństwem dla gardła?
Błażej był biskupem w mieście Sebasta (dziś – Sivas w Turcji; w tamtym czasie – 
prowincja rzymska Armenii, Kapadocja). Podczas prześladowań – prawdopodobnie 
wzniecionych przez Licyniusza, współcesarza i sprzymierzeńca Konstantyna – 
poniósł męczeńską śmierć w 316 roku. Tyle jeśli chodzi o fakty historyczne, według 
publikacji ochrześcijańskich męczennikach New Roman Martyrology 2004. W Kościele 
wschodnimm jego święto obchodzi się 11 lutego, w Kościele zachodnim 3 lutego.

Lá Fhéile Naomh Bláisias 
Easpag agus mairtíreach a mhair i Sebaste san Airméin sa 4ú aois ba ea Naomh 
Bláisias. Tá sé sa traidisiún go raibh sé ina dhochtúir leighis sarar deineadh Easpag 
de agus gur leigheas sé buachaill a bhí á thachtadh. Tugtar onóir dó mar phátrún 
daoine a bhfuil tinneas scornaí orthu. Is comhartha é, beannú na scornach, dár 
gcreideamh i nDia a thugann aire dúinn agus a thugann grá do dhaoine atá tinn.

Beannú na Scornach  
Trí idirghuí Naomh Bláisias, 
Easpag agus Mairtíreach, 
go gcosnaí Dia tú ó gach éalang scornaí 
agus ó gach tinneas eile, 
trí Chríost ár dTiarna 
Amen

3 luty
Dzień Św. Błażeja

Lá Fhéile  
Naomh Bláisias
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Dzień Babci i Dziadka
Nadzieja na dobrą przyszłość wiąże się w znacznym stopniu ze stworzeniem 
pomostu między starymi i młodymi i szukaniu okazji do międzypokoleniowych 
spotkań. Dziadkowie są naszym dziedzictwem. Niektórym z nas nie dane było nigdy 
ich poznać, ale ci, którzy mają szczęście mieć dziadków z pewnością doceniają 
ten przywilej. Babcie i dziadkowie są niezastąpionymi członkami naszych rodzin i 
społeczności. Poświadczają oni o podstawowych wartościach życia, które wszyscy 
powinniśmy wysoko cenić. W niektórych rodzinach dziadkowie są spoiwem, które 
wszystkich łączy razem. Czasem jednak jesteśmy tak pochłonięci własnym życiem, 
że zapominamy spędzać z nimi czas lub okazywać im naszą miłość i wdzięczność.

Tydzień Szkół Katolickich może być okazją do uczczenia daru jakim są dziadkowie i 
podzielenia się ze społecznością szkolną Twoimi doświadczeniami z nimi. 

Poniżej znajdziesz działania, w które możesz się 
zaangażować w trakcie tego tygodnia:

Stwórz kolaż ze zdjęć babć i dziadków uczniów i pracowników szkoły. 
Umieść wśród zdjęć słowa, które są związane i kojarzą się z dziadkami.

Przeprowadź dyskusję: Jak ważną rolę odgrywają dziadkowie i babcie 
w dzisiejszym irlandzkim społeczeństwie.

Zaproszenie: Zaproście dziadków do szkoły w środę na uroczysty apel. Poproście 
ich o przedstawienie świadectwa swojej wiary i opowiedzeniu o swojej życiowej 
wędrówce.

Napisz modlitwę: We wrześniu 2009 roku zostało powołane Krajowe 
Stowarzyszenie Irlandzkich Dziadków i Babć (The Irish National Grandparents 
Association), aby uczcić ich rolę w naszym dzisiejszym społeczeństwie.
Wcześniej przewodnicząca stowarzyszenia, Mrs Catherine Wiley, spotkała się
z papieżem Benedyktem XVI i otrzymała od niego modlitwę za dziadków i babcie 
(patrz: str.17), którą specjalnie napisał na ich cześć. Ta modlitwa została po raz 
pierwszy odczytana we wrześniu w Knock. Stowarzyszenie poprosiło uczniów
o napisanie wiersza o swoich dziadkach i o umieszczenie go na modlitewnym forum 
internetowym na www.NationalGrandparentsPilgrimage.com.

Wywiad: Przeprowadź i zapisz wywiad z jednym lub grupą dziadków i babć. 

Dzień Babci i 
Dziadka

Działania
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Uroczysty apel

Uroczysty apel
Jezus powiedział nam, że tam gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Jego, tam 
On jest pośród nich. Witamy Go pośród nas dziś rano kiedy zbieramy nasze myśli i 
przygotowujemy się do modlitwy...

Miejsce Skupienia
• Przynosimy walizkę na znak,

• że jesteśmy w podróży

• Mapa wskazuje nam drogę do celu. 

Mapy takie jak ta używano od pokoleń 

do wskazywania innym właściwej drogi

• Kurtka robocza odblaskowa, by 

• przypominała nam o tym, żeby nie być 

niewidocznym, ale byśmy pozwolili 

innym zobaczyć nas z naszymi talentami

• Album ze zdjęciami osób, które wiele 

• znaczą dla nas i dla naszej szkolnej 

• społeczności

• Woda, niezbędna w każdej podróży

• i przypomnienie, że poprzez chrzest 

• rozpoczynamy nowe życie z Chrystusem

• Biblia, księga pełna nadziei i słów 

• pełnych mocy, słów tych, którzy przed 

nami odbyli podróż wiary.

• Jeśli dziadkowie zostali zaproszeni dziś 

do szkoły, można poprosić jednego z 

nich o przyniesienie zapalonej świecy i 

umieszczenie jej w Miejscu Skupienia.
Dzięki uprzejmości Ms Sinead Groarke, Scoil 

Muire agus Pádraig, Swinford. Co Mayo

 Hymn na rozpoczęcie All are 
Welcome (Zapraszamy wszystkich)

Zbudujmy dom, w którym zamieszka miłość
Gdzie bezpieczni są wszyscy,
Takie miejsce, w którym święci i dzieci wiedzą
jak serca uczą się przebaczać.
Zbudowany z nadziei, marzeń i objawień,
Skała wiary i skarbiec łaski;
Tu milość Chrystusa usunie wszelkie podziały.

Refren: Zapraszamy wszystkich, zapraszamy 
wszystkich,
Zapraszamy wszystkich do tego miejsca.

Zbudujmy dom, w którym można znaleźć 
miłość w wodzie, winie i pszenicy:
Sala biesiadna na ziemi świętej,
Gdzie pokój spotyka sprawiedliwość.
Miłość Boga, w Jezusie, odkryta jest tu i 
teraz; kiedy dzielimy się Chrystusem w uczcie 
wolności.
Refren 
Marty Haugen

Modlitwa na rozpoczęcie
Drogi Boże, teraz kiedy zebraliśmy się tutaj, prosimy Ciebie, byś był z nami i nas 
prowadził i dał nam pewność wiary i niezłomność nadziei.Pamiętamy dzisiaj o 
tych, którzy dali początek spolecznościom wiary, które trwają do dzisiejszego dnia. 
Składamy dziekczynienie za ich pokładaną w Tobie ufność, za ich wytrwałość i 
głęboką wiarę. Niech nie dane nam będzie zapomnieć o tej spuściźnie i niech dalej 
budujemy to dzieło, byśmy mogli również pozostawić po sobie ścieżkę wiary i nadziei 
dla następnych pokoleń. Amen

Pierwsze czytanie Ez 36,26-28
 (...) i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. 

Drugie czytanie J 15,9-17
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili (...)

ƒ
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Modlitwa wiernych
Odpowiedź Wysłuchaj nas, Panie
Modlimy się o natchnienie Bożego słowa dla naszych przywódców Kościoła, by 
kierowali nim sprawiedliwie, odpowiedzialnie i z poszanowaniem ludzkiej godności. 
Ciebie prosimy.

Niech nadal budujemy dobre relacje pomiędzy sobą, tak by nasza szkoła była 
miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich, miejscem w którym uczniowie mogą 
się uczyć w bezpiecznym i radosnym środowisku. Ciebie prosimy.

Modlimy się o to, by wszyscy zaangażowani w edukację katolicką, byli nadal wierni w 
swojej pracy, z nadzieją i zapałem do głoszenia Bożego słowa. Ciebie prosimy.

Pamiętamy o ludziach w naszych rodzinach i parafiach, którzy wnieśli swój wkład w 
tę szkołę, i którzy stworzyli dla nas społeczność sprzyjającą nauce i nadziei. 
Ciebie prosimy.

Niech zawsze szanujemy i ochraniamy środowisko naturalne. Jest ono cennym 
darem Boga, który mamy przekazać kolejnym pokoleniom. Niech zawsze wspieramy 
inicjatywy przyjazne środowisku, zarówno tutaj w szkole, jak i w domu i w 
społecznościach, w których żyjemy. Ciebie prosimy.

Św. Joachim i Anna byli dziadkami Jezusa, i matką i ojcem Maryi.Zebraliśmy się 
tutaj dzisiaj i chcemy pamiętać o dziadkach.. Słuchając specjalnej modlitwy papieża 
Benedykta XVI ku czci wszystkich dziadków i babć, w szczególny sposób pamiętamy 
o tych, którzy nie mogą być tu dzisiaj z nami.

Panie Jezu, Ty zrodziłeś się z Dziewicy 

Maryi, córki św. Joachima i św. Anny.

Spojrzyj z miłością na dziadków na świecie.

Ochraniaj ich! Oni są źródłem bogactwa

dla rodzin, dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Wspieraj ich! W ich starości niech zawsze 

będą dla swych rodzin filarami ewangelicznej 

wiary, strażnikami szlachetnych ideałów, 

żywymi skarbnicami zdrowych tradycji 

religijnych.

Niech będą nauczycielami mądrości i odwagi, 

by mogli przekazać przyszłym pokoleniom 

owoce swojego dojrzałego ludzkiego i 

duchowego doświadczenia.

Panie Jezu, pomóż rodzinom i 

społeczeństwom cenić obecność i rolę 

dziadków. Niech nigdy nie będą ignorowani 

lub wykluczani, lecz niech zawsze spotykają 

się z szacunkiem i miłością.

Pomóż im żyć spokojnie i czuć się 

potrzebnymi we wszystkich latach życia, 

jakie im dałeś.

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, 

ochraniaj nieustannie dziadków towarzysząc 

im w ich ziemskiej pielgrzymce, niech 

przez Twoje modlitwy zapewnij wszystkim 

rodzinom ponowne spotkanie w niebie, 

gdzie oczekujesz na całą ludzkość z wielkim 

uściskiem życia wiecznego.

Amen                          (Papież Benedykt XVI)

ƒ
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  Hymn Bind us Together, Lord (Złącz nas, Panie)

Dla przypomnienia nam dzisiaj w co wierzymy, wyrecytujmy razem Wyznanie 
wiary (Credo)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał:
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, 
Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny. 
Amen

Modlitwa na zakończenie
Panie Boże, spraw byśmy byli prorokami naszych czasów i świadkami wiary 
przekazanej nam przez przeszłe pokolenia. Bądźmy ludźmi radości, nadziei i miłości, 
abyśmy mogli głosić Twoje słowo gdziekolwiek pójdziemy.
Amen

  Hymn na zakończenie Walk in the light (Chodź w świetle)

Uroczysty apel

ƒ



Materiały dla szkół ponadpodstawowych  Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń | 19

Tydzień Szkół Katolickich 2010

W SZKOLE

 L C A N T I Q U E S S D D S E
 S A J É R É M I E D O O A A U
 E S M U É S X M É E P L N I  Q
 G Z T E A U U B S U H E I D I
 U H É R N A S A O T O I E B T
 J S D C S T R O S É N M L A I
 M S E P H G A E J R I É E K V
 E I R U E I B T Z O E H  X F É
 J O C N Q R E A I N S É O H  L
 X O E H E I C L E O B N D A E
 S S N V É H N Ï C M N O E B U
 E I O A A E A O I E E S J  A M
 D R O R S S S E R B M O N Q A
 P I I R E H T S E H Ë O T U S
 P E E T S A I S É L C C  E Q I

Francuska wyszukiwanka biblijna

Zna jdź następujące słowa
 ABDIAS CANTIQUES CHRONIQUES

 DANIEL DES DEUTÉRONOME

 ECCLÉSIASTE ESAÏE ESDRAS

 ESTHER EXODE EZÉCHIEL

 GENESE HABAQUQ JOB

 JONAS JOSUÉ JOËL

 JUGES JÉRÉMIE LAMENTATIONS

 LÉVITIQUE MICHÉE NOMBRES

 NÉHÉMIE OSÉE PROVERBES

 PSAUMES ROIS RUTH

 SAMUEL SOPHONIE ZACHARIE

Francuska 
wyszukiwanka 
biblijna
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Światło dla pokoleń
Potrzebne materiały
Do tego nabożeństwa potrzebne będą teksty czytań wstępnych dla czterech 
lektorów. Na stole modlitewnym umieszczamy świecę, Biblię i latarkę.

Prowadzący Boży dar światła czyni rzeczy widzialnymi. Dzięki światłu możemy 
widzieć wszystkie rzeczy w kolorach. Bóg stworzył dla nas światło, abyśmy mogli 
cieszyć się pięknem kwiatów, gór, strumieni i tęcz. Bóg dał nam też światło wiary, 
abyśmy pokładali w Nim swą ufność przez całe nasze życie.

Lektor pierwszy Pismo Święte mówi: 
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Rdz 1,4)

Lektor drugi Dla chrześcijan światło jest symbolem prawdy, wiary, mądrości, cnoty, 
łaski, dobroci i wszelkich innych duchowych wartości, w których objawia się Chrystus. 
Św. Jan napisał:
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła,
 aby się okazało, że jego uczynki
są dokonane w Bogu. (J 3,21)

Lektor trzeci Każdy, kto wykonuje Bożą pracę jest światłem dla świata. Ewangelia 
św. Mateusza mówi:
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5,15-16)

Lektor czwarty Światło wprowadza do umyslu człowieka poczucie radości, dobra, 
czystości, piękna, uroczystości, godności i życia. W jednym ze swoich listów św. 
Paweł napisał:
Wszyscy ujrzą wasze uczynki, bo światło dnia, je ujawni. (Rz 13,12-14)

Prowadzący Teraz zgasimy wszystkie światła w sali, pozostawiając jedynie świecę 
i latarkę na stole modlitewnym. Zwróćmy uwagę na różnicę w kolorach i odcieniach 
wynikających z użycia świecy i latarki. O ile to możliwe, pozostawmy wyłączone 
światło podczas prowadzonej medytacji.

Światło
dla pokoleń

ƒ
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Światło dla 
pokoleń 

Medytacja prowadzona
Zamknij oczy. Zaczerpnij głęboki oddech i poczuj jak się odprężasz.W trakcie 
wdechów i wydechów pozwól, aby opuścił Ciebie cały stres, niepokój i zmartwienia. 
Poczuj jak wszystko to opuszcza Cię, odprężasz się i zaczynasz podróż do własnego 
wnętrza. Słowo „światło” opisuje też (w języku angielskim) rzecz ważącą niewiele; nie 
ciężką; lekki ciężar.

• Zobacz unoszące się nad Twoją głową złote światło… Zobacz jaki od tego światła 
bije blask, gdy tak krąży ponad Twoją głową…

• Wyobraź sobie, że to światło jest światłem Boga… Zobacz jak zaczyna ono 
powiększać się i stawać coraz większym promieniem otaczającym Twoją głowę... 
Zobacz jak ta aureola światła osiada na czubku Twej głowy… Poczuj jak Twój 
duch zlewa się z tym światłem stając się z nim jednością…

• Poczuj jak to światło przepełnia Cię pokojem… To radosne poczucie, jakby 
coś wspaniałego się Tobie właśnie przytrafiło… Zaczerpnij następny głeboki 
oddech… Twoja twarz powinna być teraz całkowicie odprężona…

• Wyobraź sobie teraz, że to złociste światło rozprzestrzenia się teraz w dół, od 
Twojej głowy na twarz i szyję… Poczuj jak wydziela przyjemne gorąco… Poczuj 
jak światło stopniowo wypełnia Twoje całe ciało i uświadom sobie, że Bóg jest 
bardzo blisko…

• Pozwól, aby w całym ciele ogarnęło Cię poczucie lekkości i radości… Ta radość 
ogarnia Cię, gdy Bóg scala się z Twoim światłem… Bóg zna Ciebie lepiej niż 
ktokolwiek inny… Bóg zna Ciebie lepiej niż Ty znasz siebie…

• Bóg zawsze dostrzega to co w Tobie najlepsze, Ciebie w doskonałości … Wiesz, 
że to jest w Tobie, ale nie zawsze to dostrzegasz…

• Spędź teraz kilka chwil na rozmowie z Bogiem. Podziekuj Bogu za dar Światła i 
powiedz Jemu o czym tylko chcesz…

• Jeśli grupa będzie chciała, zachęć do podzielenia się z innymi uczestnikami 
swoimi doświadczeniami podczas medytacji. Mogą tez napisać o swoich 
doświadczeniach w swoich dziennikach modlitwnych. 

Modlitwa kończąca
Pozostaw zapaloną świecę na stole modlitwnym i poproś jednego z uczniów o 
trzymanie latarki jako symbolu Bożego światła dla każdego pokolenia; przeszłego, 
teraźniejszego i przyszłego.

Lewa strona Drogi Boże, rozjaśniasz cały świat, bo Ty jesteś dawcą życia i światła.

Prawa strona Potrzebujemy Ciebie, byś oświetlał nasze życie, byśmy rozumieli 
więcej, czynili lepiej i grzali się w cieple Twej miłości. Dziękujemy Tobie za światło i 
wszystkie Twe dary dla nas.
Amen

ƒ
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Czy wierzysz
w jedzenie?

Przepisy

Składniki

• 125g zwykłej mąki 

pszennej

• szczypta soli

• 2 jajka

• 300ml mleka

• 1 łyżeczka olejku 

waniliowego

• lub ćwierć łyżeczki 

cynamonu

• wedle uznania

• olej lub masło do 

smażenia

Składniki
• 170g lodów 

waniliowych

• 3 łyżki miodu

• 0,75 l mleka

• szklanki

• mikser elektryczny

Postne Naleśniki 
Ten przepis przypomina nam o biblijnej historii Jezusa poszczącego na pustyni (Mt 4, 1-11, Mk 1, 
12-13, Łk 4, 1-2). Naleśniki je się tradycyjnie w Ostatki (wtorek przed Środą Popielcową). Przed 
przygotowaniem jedzenia uczniowie mogą porozmawiać o tym, jak ważna jest modlitwa, pokuta 
i jałmużna (czynienie dobych uczynków) podczas liturgicznego okresu Wielkiego Postu. Katolicy 
poszczą i nie jedzą mięsa w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Obchodzony w Brazylii, i wielu 
innych częściach świata, Karnawał Mardi Gras (Tłusty Wtorek) to festiwal, który ma swój finał w 
dzień przed  Środą Popielcową. Kiedy dziadkowie uczniów byli małymi dziećmi (przed 1966 r.)
Wielki Post był przestrzegany surowiej i był cięższy i wielu katolików podczas niego nie 
spożywało jajek (jeden posiłek i dwie przekąski dziennie). Katolicy zużywali cały zapas jaj do 
przygotowania na czas postu potraw z dużą zawartością jajek, takich jak naleśniki/ placki. Przez 
okres Wielkiego Postu zbierali jajka i mieli ich w zapasie na Wielkanoc. W niedzielę wielkanocną 
po porannej mszy wracali do domu, gdzie mogli się cieszyć jajkami wielkanocnymi – gotowanymi, 
sadzonymi i smażonymi! Możesz poprosić dzieci o zapytanie się swoich dziadków lub innych 
członków społeczności o ich wspomnienia związane z poszczeniem w Wielki Post. Możesz 
również zapytać uczniów o ich wspomnienia z Ostatków – „Naleśnikowego Wtorku”.

Przygotowanie Przesiej mąkę. Dodaj sól. W środku zrób wgłębienie. Wbij jajka i 
powoli dodawaj mleko aż wytworzysz rzadkie jednolite ciasto. Na patelni na średnim 
gazie rozpuść olej/ masło, a następnie nalej z chochli ciasto naleśnikowe. Kiedy 
naleśnik zrobi się lekko brązowy przewróć go na drugą stronę. Możesz spróbować 
przewrócić go podrzucając na patelni.

Koktajle z Ziemi Obiecanej
Koktajl mleczny z Ziemi Mlekiem i Miodem Płynącej
„Ziemia mlekiem i miodem płynąca” to poetyckie określenie na Ziemię Obiecaną.
Odnosi się to do Kanaanu, ziemi, którą Pan obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi,
i którą w końcu, choć do niej nie wszedł, ujrzał przed śmiercią Mojżesz (Pwt 34,4).
Wyrażenie „ziemia obiecana” używane jest w mowie potocznej na określenie cudownego 
miejsca, do którego ludzi chcieliby się dostać. Kanaan jest opisany jako żyzna, piękna 
ziemia, pełna dobrych rzeczy. Przedyskutuj z uczniami historię Mojżesza i ziemi 
obiecanej, którą Pan obiecał Abrahamowi i jego potomkom (Pwt 34,4). Zobaczcie na 
mapie położenie Egiptu i Kanaanu. Możesz znaleźć przydatne mapy na stronie: www.bible.ca/
maps/maps-the-exodus.htm. 

Przygotowanie Wymieszaj wszystkie składniki aż konsystencja stanie się jednolita. 
Dodaj więcej mleka lub miodu do smaku. Przypomnij uczniom, że ta ziemia 
obfitowała we wszelkie dobra.

% Czy wierzysz w jedzenie?
Jedzenie jest ważnym składnikiem naszego życia i rozmowa z uczniami o jedzeniu, 
ktore lubią przygotowywać i jeść może być interesująca. Czy kiedykolwiek myśleliśmy 
o gotowaniu jako okazji do rozmowy o tradycjach religijnych? Na kolejnych stronach 
spotkamy się z Patricią Kieran i Catherine McNally, które zaproponują nam potrawy 
dające możliwość odkrywania historii wiary lub tradycji religijnej, w której jedzenie 
odgrywa ważną rolę. Przypomnij tę historię i przedyskutuj z uczniami jej znaczenie. 
Możesz również wskazać na to jak członkowie społeczności wierzących celebrują 
tę historię lub tekst religijny poprzez obchodzone święta religijne, rytuały lub tradycje 
wiary. Możesz przygotować niektóre z tych specjałów na zajęciach z gotowania.



Materiały dla szkół ponadpodstawowych  Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń | 23

Tydzień Szkół Katolickich 2010

W SZKOLE

Składniki
• 60g  mąki zwykłej 

pszennej

• 125g  średniej 

grubości płatków 

owsianych

• szczypta soli

• 1 płaska łyżeczka 

proszku do 

pieczenia

• 60g margaryny

Lukier z 
masłem

• 280g miękkiego 
masła, 

• 560g cukru pudru, 

• 2–4 łyżki mleka

• 1 łyżeczka olejku 
waniliowego

* Do zrobienia 
czekoladowego lukru 
z masłem dodaj jedną 
łyżkę deserową kakao 
w proszku

Ciasteczka owsiane Lough Derg
Post jest częścią tradycji katolickiej i w rzeczywistości katolicy poszczą przed Mszą Św.
nie spożywając pokarmów (za wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przyjęciem
Eucharystii. Post był częścią tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej od tysiącleci. Pwt 9,7-21
opowiada o tym jak Mojżesz pościł przez czterdzieści dni i nocy przed (ale również po) 
otrzymaniu kamiennych tablic, na których spisane zostało przymierze. Jezus pościł na pustyni.
„A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.‟ (Łk 3,2; Mt 4,2). 
Po nawróceniu na drodze do Damaszku św. Paweł pościł przez trzy dni. W Irlandii istnieje
długa tradycja poszczenia związana ze św. Patrykiem. Według tradycji św. Patryk spędził
czterdzieści dni na boso i poszcząc na świętej wyspie na jeziorze Lough Derg w hrabstwie
Donegal. Tradycja łącząca Lough Derg z poszczeniem została zapoczątkowana ponad 
tysiąc lat temu. http://www.loughderg.ie/index.cfm/area/information/page/about. 
Dzisiaj pielgrzymi z całej Irlandii, a także z wielu miejsc na całym świecie udają się
do Lough Derg, by modlić się i pościć przez okres trzech dni. W czasie pobytu na wyspie
spożywają jeden posiłek dziennie złożony z ciasteczek owsianych i/lub suchy tost i wypijają
czarną herbatę lub kawę. Dlaczego ludzie to robią? Podczas przygotowywania ciasteczek
owsianych porozmawiaj z dziećmi o tym dlaczego post jest ważny. Poszczenie oznacza 
jedzenie mniej niż to zazwyczaj czynimy i w tym czasie zwracanie się do Boga
i przepraszanie Go za sytuacje, w których nie okazaliśmy w naszym życiu miłości.
Poszcząc, chrześcijanie okazują solidarność z tymi na całym świecie, którzy nie mają 
wystarczająco pożywienia. Post oznacza oderwanie się od rzeczy, które traktujemy jako 
nam należne i oczywiste i poświęcenie naszego czasu na rozmyślanie i modlitwę, które 
pozwolą nam skupić się ponownie na Bogu, na innych ludziach i w końcu na nas samych.

Przygotowanie Rozgrzej piekarnik do temp. 180C /gaz 4. Wymieszaj płatki owsiane, 
mąkę, proszek do pieczenia i sól. Posiekaj margarynę na kawałki i wetrzyj w 
miksturę z mąką. Dodaj około 2 łyżek stołowych wody, aby ułatwić ciastu związanie. 
Ugniataj ciasto aż stanie się jednolite. Na powierzchni lekko poprószonej mąką 
rozwałkuj ciasto do grubości 3–5mm. Wytnij w cieście koła, umieść ciasteczka 
na papierze do pieczenia i piecz w centrum piekarnika przez 15–20 minut lub do 
uzyskania przez nie złotawego koloru. Wyjmij je z piekarnika, usuń papier do 
pieczenia i umieść na drucianej podstawce, aby wystygły.

Ciasto z Krzyżem św. Brygidy
Ten przepis zakłada zrobienie dla całej klasy jednego ciasta w kształcie krzyża św. Brygidy. 
Zgodnie z tradycją, krzyże św. Brygidy robi się w jej święto 1 lutego. Św. Brygida z Kildare jest 
często nazywana irlandzką Marią (Mary of the Gaels). Św. Brygida jest Patronką pracowników 
przemysłu mleczarskiego i znane jest wiele historii o jej hojności dla potrzebujących. Podczas 
robienia tego ciasta, można przypomnieć historie związane ze św. Brygidą i produktami 
mleczarskimi, szczególnie tę o oddaniu przez nią ubogim masła swojego ojca.

Zamieszczony tu przepis dotyczy tylko lukru z masła. Do zrobienia ciasta będziesz 
musiał zakupić cztery zwykłe lub czekoladowe rolady (Swiss rolls). Jeśli chcesz, 
możesz użyć dwie zwykłe i dwie czekoladowe rolady. Aby przygotować bazę dla 
Twojego ciasta z krzyżem św. Brygidy, weź dużą tacę i wyłóż ją folią do ciasta. Ułóż 
na tacy cztery rolady w kształt krzyża św. Brygidy.

Przygotowanie Ubij masło w dużej misce aż stanie się miękkie. Dodaj połowę cukru 
pudru i ubijaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie dodaj pozostały 
cukier puder i jedną łyżkę mleka. Ubijaj aż masa nabierze gęstości śmietany,  potem 
dodaj olejek waniliowy i wymieszaj. Dodaj więcej cukru pudru lub trochę więcej 
mleka do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Rozprowadź lukier na czterech 
roladach ułożonych w kształt krzyża św. Brygidy. Możesz też zrobić wzór na lukrze 
lekko przeciągając zębami widelca po powierzchni ciasta. Ciasto będzie wglądało 
szczególnie świątecznie jeśli ułożysz na nim pianki „marshmallow” lub udekorujesz 
słodką posypką. Poczęstuj całą klasę.
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Obchody Roku 
Kapłaństwa 

2009 – 2010

Zadania

św. John Vianney

Obchody Roku Kapłaństwa 2009 – 2010
Papież Benedykt XVI ogłosił ten rok „Rokiem Kapłaństwa”. Ten rok ma służyć na pożytek 

naszym księżom, ale to oznacza też pożytek dla wszystkich członków Kościoła. Nasi księża 

poświęcają swoje życia dla nas – ich życie jest dosłownie spędzone na służeniu nam. Stąd rok 

poświęcony im, jest również naszym rokiem. Podczas tego specjalnego roku, zapoznaj się z 

podstawowymi informacjami na temat kapłaństwa.

Cały Kościół stanowi Lud Kapłański, jednak Chrystus jest prawdziwym kapłanem. 
Poprzez nasz chrzest mamy udział w jego kapłaństwie. Istnieją dwa sposoby na 
uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa:
• powszechne (poprzez chrzest) kapłaństwo wszystkich wiernych,

• urzędowe kapłaństwo biskupów i księży.

Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie służyć kapłaństwu powszechnemu. Życie księży jest 

dosłownie poświęcone służbie nam. Kościół stanowi, że urząd księdza jest „w najściślejszym 

tego słowa znaczeniu służbą. Księża sprawują swą służbę na trzy sposoby: poprzez 

nauczanie, odprawianie Mszy Św. i duszpasterskie prowadzenie. Urzędowe kapłaństwo jest 

jednym ze sposób, w które Chrystus buduje i prowadzi Swój Kościół... dlatego każdy ksiądz 

jest dla nas darem od Boga!

Wyświęcenie jest Sakramentem, który włącza człowieka do duchowieństwa obejmującego 

biskupów, księży i diakonów. Kiedy mężczyzna zostaje wyświęcony, otrzymuje dar Ducha 

Świętego, który pozwala mu na użycie mocy Bożej w służbie wiernym. Ten święty dar 

otrzymuje się jedynie od Chrystusa poprzez Jego Kościół.

Zadania
Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów:
• Co oznacza powołanie księdza?

• Ksiądz, który wywarł wpływ na moje życie/ naszą szkołę

Św. Jan Vianney
Kim był św. JanVianney? Urodził się 8 maja 1786 r. i zmarł 4 sierpnia 1859 r. Po 

doświadczeniu wielu trudności, w tym służby wojskowej, problemów z nauką, antyklerykalnych 

nastrojów Rewolucji Francuskiej, 13 sierpnia 1815 r otrzymał święcenia kapłańskie. Służył 

jako wikary w Ecully i jako proboszcz w Ars gdzie stał się sławny ze względu na swoją 

świętość i doprowadzenie w swojej parafii i jej sąsiedztwie do radykalnej przemiany duchowej. 

Legendą stał się sprawowany przez niego sakrament pojednania, jako że spędzał w 

konfesjonale do osiemnastu godzin dziennie. Został kanonizowany 31 maja 1925 r.

W małych grupach przedyskutujcie życie i służbę Jana Vianney. Zapiszcie wyniki 
dyskusji i przedstawcie je całej klasie. Przedyskutujcie dlaczego został kanonizowany. 
Jan Vianney był znany z tego, że rozdawał swój dobytek lub sprzedawał go, aby za uzyskane 

pieniądze kupić jedzenie dla potrzebujących. Skłoń uczniów do zastanowienia się nad 

potrzebami w parafii lub całej społeczności i stworzenia projektu pomocy potrzebującym, 

poprzez zebranie jakiś darów lub akcję, służącą pozyskaniu środków finansowych. Mógłby 

to być projekt szkolny lub obejmujący całą parafię. Patronem projektu mógłby być św. Jan 

Vianney, do którego zanosilibyśmy modły w trakcie trwania projektu. Projekt może trwać przez 

cały rok, co miesiąc angażując inną klasę do wsparcia wybranej organizacji charytatywnej.
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Tydzień Szkół 
Katolickich – 
wyszukiwanka

 Q L O W N J R H N M H E K E W
 P B J D M E Q O C O C U T  H H
 F M I D S D I P L I P H  T T  Z
 T F S P R T Z I V A O F V F Y
 W R E R A Y S R R S J V J  L A
 E C A C W T E T R L E V M E Y
 T C U D I S N N O I G I L  E R
 X D I C I E Y T I N U M M O C
 E I R T R T E V I S U L C  N I
 S G V S S W I C D F Y P F I  I
 E S H E N U U O W J A K A P I
 S I P K X A J E N R Q M I  Q N
 P O O J E J O R I J O Z T V D
 H C F U L V H S X K G L H  Q Q
 H F V V W N H Z K F F Y X T Q

Tydzień Szkół Katolickich –
wyszukiwanka

 COMMUNITY EDUCATION ETHOS

 FAITH HOLISTIC HOPE

 INCLUSIVE JUSTICE PARISH

 PARTNERSHIP RELIGION RESPECT

 SERVICE TRADITION

Omów z klasą znaczenie każdego z tych słów.

Zna jdź następujce słowa
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 N D E Y V O B V A S Q F S C L
 J O K U J O S G T U X Y W  O B
 C D I U G O C X L O W L O N F
 O H X T X S O A D I G S V V T
 F F L T A V U X T G E M L E L
 N Y X Z G T R T Y I V G R N G
 A W T O Q A I R O L O P K T  M
 F T L I F E E D X E I N W  K I
 C U H U A T K T E R S U A N O
 N Y S Q S L Q S E M I N A R Y
 Z U W A T S E I R P M I D L N
 P R N Z B O E N N M X E O D S
 N O I T A N I D R O R H  B W J
 M O Z A L B L V Q S Y T  M D E
 D H A B B A O K K A R Y H  C U

Wyszukiwanka „z powołaniem”
Zna jdź 
następujące 
słowa
CONVENT - KLASZTOR 

(ŻEŃSKI)

HOLY - ŚWIĘTY

LAITY – LAIKAT

/ LUDZIE ŚWIECCY

LIFE - ŻYCIE

MEDITATION 

- MEDYTACJA

MONASTERY 

– KLASZTOR (MĘSKI)

NUN - ZAKONNICA

ORDERS - ZAKONY

ORDINATION 

- WYŚWIĘCENIE

PRIEST - KSIĄDZ

RELIGIOUS 

– RELIGIJNY/ POBOŻNY

SEMINARY - SEMINARIUM

VOCATION - POWOŁANIE

VOWS - ŚLUBY

Lekcja - konspekt

Społeczność 
i powołanie

Wyszukiwanka
„z powołaniem”

Lekcja - konspekt
Społeczność i powołanie
Cele:
• Sprawienie by uczeń zrozumiał czym jest społeczność
• Poznanie bliżej czym jest powołanie i jakie pojęcia są z nim związane
• Przybliżenie powołania jako wezwania do służenia we własnej społeczności i 

parafii
• Zrozumienie roli jaką uczniowie odgrywają w swojej społeczności

Wprowadzenie:
• Napisz na tablicy słowo „społeczność”
• Przeprowadź „burzę mózgów” co uczniowie rozumieją pod pojęciem społeczności

Rozwinięcie:
• Wyjaśnij podstawową definicję społeczności jako grupy ludzi, których łączy coś 

wspólnego
• Wypisz różne rodzaje społeczności istniejące w okolicach szkoły
• Rozdaj kartki z zadaniem, z listą podstawowych pojęć związanych z powołaniem
• Przeczytaj pojęcia i odpowiedz na pytania
• Podsumuj przeprowadzoną lekcję i wnioski

Podsumowanie: Rozwiąż łamigłówkę.
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31 styczeń 2010
Msza Św. 
na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 
Katolickich

31 styczeń 2010
Msza Św. na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół Katolickich
Antyfona na wejście Zbaw nas, Panie Boże, zgromadż nas spośród wszystkich 
narodów, byśmy mogli głosić Twoje święte imię i chwałę w uwielbieniu.

Komentarz wstępny Dziś rozpoczyna się Tydzień Szkół Katolickich. Dziękujemy 
za wszystkie dary, jakie Katolicka Edukacja wnosi do naszych rodzin, parafii i 
społeczeństwa. Módlmy się, by nasze szkoły nadal kształtowały przepełnionych 
wiarą ludzi, którzy będą „światłem dla pokoleń”.

Modlitwa na rozpoczęcie

Módlmy się (joining in the praise of the living 
God for we are his people)

Ojcze w niebie,
od czasów Abrahama i Mojżesza,
aż do tego spotkania Twojego
Kościoła na modlitwie,
formujesz ludzi na obraz 
swojego Syna. Pobłogosław tym ludziom
darem swojego królestwa.
Pomóż nam służyć Ci każdym naszym 
pragnieniem i dzielić się miłością 
z innymi, tak jak Ty nas ukochałeś.
Prosimy w imieniu Chrystusa 
naszego Pana.
Amen

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie Jer 1, 4-5; 17-19

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza

Poświęciłem cię prorokiem dla narodów.
Za panowania Jozjasza Pan skierował 
do mnie następujące słowo: „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 
poświęciłem cię, prorokiem dla narodów 
ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz 
swoje biodra, wstań i mów wszystko, 
co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię 
czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą 

warowną, kolumną żelazną i murem 
spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw 
królom judzkim i ich przywódcom, 
ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą 
walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają 
cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - 
wyrocznia Pana - by cię ochraniać”.

Oto Słowo Boże

Psalm 70 1-6, 15. 17 r. 15
W Tobie, Panie, ucieczka moja, 
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej 
sprawiedliwości, nakłoń ku mnie ucho i 
ześlij ocalenie. 

Bądź dla mnie skałą schronienia 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk 
niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
od łona matki moim opiekunem. 

Moje usta będą głosiły Twoją 
sprawiedliwość  i przez cały dzień Twoją 
pomoc. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej 
młodości i do tej chwili głoszę Twoje 
cuda.

ƒ
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31 styczeń 2010
Msza Św. 

na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 

Katolickich

Drugie czytanie 1 Kor 12,31-13,13 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

Bracia: 
Starajcie się o większe dary: a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, stałbym się jak 
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania i znał 
wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 
wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak 
iżbym góry przenosił, a miłości bym nie 
miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na 
jałmużnę całą majętność moją, a ciało 
wystawił na spalenie, lecz miłości bym 
nie miał, nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się 
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi 
się gniewem, nie pamięta złego, nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko 
znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak 
proroctwa, które się skończą, albo 
jak dar języków, który zniknie, lub jak 
wiedza, której zabraknie. Po części 
bowiem tylko poznajemy, po części 
prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest 
tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy 
zaś stałem się mężem, wyzbyłem 
się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy 
zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz 
poznaję po części, wtedy zaś poznam 
tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, 
te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

Oto słowo Boże.

ƒ
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Tygodnia Szkół 
Katolickich

Śpiew przed Ewangelią Łk 4,18 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. 

Ewangelia Łk 4,21-30

Początek Ewangelii według świętego Łukasza 

Podobnie jak było w przypadku Eliasza i Elizeusza, Jezus nie został posłany jedynie do Żydów.

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili 
się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn 
Józefa?”. 

Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego 
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w 
Kafarnaum”. 

I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, 
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było 
zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

Oto słowo Pańskie

ƒ
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Modlitwa wiernych 

Celebrant Zanieśmy teraz nasze 
modlitwy do Boga, który stworzył 
każdego z nas na swój obraz i 
podobieństwo, byśmy mogli napełniać 
ziemię Jego miłością i pokojem.

Módlmy się za Kościół Święty, byśmy 
razem stawali się promieniem światła, 
nadziei, sprawiedliwości i integralności.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wszystkich 
chrześcijan, byśmy odpowiedzieli na 
dar Ducha Św. i byli prorokami Bożymi 
naszych czasów pracując wspólnie na 
rzecz świata, w którym każdy człowiek 
będzie szanowany i spełniony. 
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar wiary, byśmy mogli 
prowadzić życie z wnikliwym sercem i 
głęboką wiarą w naszego kochającego 
Boga. 
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o wszystkie 
Szkoły Katolickie i wszystkich 
zaangażowanych w edukację, 
nauczycieli, administratorów, uczniów 
i rodziców, by Duch Święty kształtował 
ich umysły i serca tak, aby mogli być 
źródłem nadziei i światła w swoich 
rodzinach i społecznościach.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o wszystkie dzieci i 
młodzież, by zdrowe i budujące relacje 
zawsze były dla nich ochroną i źródłem 
rozwoju i wzrostu. 
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

31 styczeń 2010
Msza Św. 

na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 

Katolickich

ƒ
Módlmy się za chorych i cierpiących 
i tych w potrzebie, niech każdy z nich 
będzie wzmocnione otaczającą ich 
miłością i wsparciem ze strony rodziny, 
parafii i społeczności. 
Ciebie prosimy.Wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wszystkich zmarłych, 
szczególnie za N.&N. , by znaleźli 
odpoczynek w Bogu, jak my dziękujemy 
za bogactwo, które wnieśli do naszego 
życia. 
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

Celebrant Stworzycielu Boże, 
przychodzimy do Ciebie z modlitwą w 
imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 
który jest naszą nadzieją i naszym 
światłem. Wysłuchaj naszych modlitw, 
które zanosimy w imieniu Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana.
Amen
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Rozważania dla członków
Zarządu i pracowników

Poniższe informacje mogą posłużyć członkom Zarządu i pracownikom szkoły 
do przeprowadzenia krótkiego rozważania na temat: „Co to jest Szkoła 
Katolicka?” podczas Tygodnia Szkół Katolickich 2010.

Przez ostatnie dwie dekady Irlandia zmieniła się radykalnie pod względem 
kulturowym i religijnym. Wiele zmian ma wpływ na edukację, gdyż wraz ze zmianami 
pojawiają się również pytania, takie jak: Czym jest szkoła katolicka? Dla kogo jest 
szkoła katolicka? Podczas tego tygodnia poświęconego refleksji nad szkołami 
katolickimi poniższe strony zapraszają Was, zarząd szkoły i jej pracowników, to 
poszukania odpowiedzi na dwa z czterech pytań, które dotyczą w Waszej sytuacji.
Pojawia się prośba, by podczas Tygodnia Szkół Katolickich członkowie Zarządu i 
pracownicy znaleźli czas na poddanie tych kwestii dyskusji na zebraniu Zarządu lub 
zebraniu pracowników. 

Edukacja katolicka, a w szczególności szkoły katolickie mają swoją historię i tradycję, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie powinno zapoznać się z tą 
historią i tradycją i z tym, co zostało w nich zapisane, by zobaczyć jak aktualne są dla 
współczesnego społeczeństwa i jak można je rozwijać w przyszłości. Poniższy cytat 
pochodzi z Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji w Kościele Katolickim, n.259.

„Szkola katolicka jest jednym z najważniejszych locus służących formacji 
człowieka i chrześcijanina. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim z Soboru 
Watykańskiego II, Gravissimum Educationists „wprowadza przełomową zmianę 
do historii szkół katolickich: przejście od szkoły jako instytucji do szkoły jako 
społeczności”. Szkoły katolickie “nie mniej gorliwie od innych szkół starają się 
krzewić kulturę i formować młodych ludzi”. Jednakże, szczególnym zadaniem 
szkoły katolickiej pozostaje:

• Tworzenie w społeczności szkolnej atmosfery ożywionej duchem wolności i 
Bożej miłości;

• Umożliwianie młodym ludziom, wraz z rozwojem ich własnej osobowości, 
wzrastać jednocześnie w tym nowym życiu zapoczątkowanym przez chrzest 
św.;

• Nakierowanie całej kultury ludzkiej na przesłanie o zbawieniu”.

Zadanie edukacyjne szkół katolickich musi rozwijać się zgodnie z podstawą tej 
koncepcji przedstawioną na Soborze Watykańskim II.’

Rozważania 
dla członków 
Zarządu i 
pracowników

ZARZĄD SZKOŁY

 1 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Rzym 1997, n.259.c c
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Pytania do dyskusji

1.  W tym fragmencie napotykamy na słowo„katolicki”. Katolicyzm nie jest 
pozbawioną kontekstu rzeczywistością. Richard McBrien w swojej książce 
Catholicism (1994), podkreśla, że słowo katolicki oznacza chrześcijański, z kolei 
chrześcijański oznacza religijny, a religijny oznacza ludzki. Jakie jest nasze 
rozumienie słowa „katolicki”? Czy odnosi się ono do pojedynczej osoby, czy 
do społeczności, parafii lub rodziny zakorzenionej w chrześcijańskiej tradycji 
rzymskiego katolicyzmu?

2.  W jaki sposób wiara katolicka żyje w naszej szkole? Czy my jako pracownicy lub 
zarząd szkoły „umożliwiamy młodym ludziom, wraz z rozwojem ich własnej osobowości, 
wzrastać jednocześnie w tym nowym życiu zapoczątkowanym przez chrzest św.”? 2

3. Słowo „katolicki” pochodzi od greckiego słowa kath’holou (gr. Καθολικος ) 
oznaczającego „zgodnie z ogółem” i kojarzy się z gościnnością i powszechnością. 
Czy nasza szkoła jest społecznością gościnną i „ożywioną duchem wolności i Bożej 
miłości” 3 do wszystkich ludzi?

4. W jaki sposób możemy zachęcić naszych uczniów i pracowników do składania 
świadectwa swojej wiary katolickiej i praktykowania jej w świecie. Czy nasza szkoła  
sprzyja przemianie człowieka?

Propozycje modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie dyskusji

Rozważania 
dla członków

Zarządu
 i pracowników

Pytania do dyskusji

Modlitwy

ZARZĄD SZKOŁY

Modlitwa pracowników
Jezu, nasz nauczycielu i Panie! Ty nauczałeś 
ze współczuciem i zdecydowaniem. Dotykałeś 
życia tak wielu ludzi, którzy szukali zrozumienia, 
uleczenia i a przede wszystkim
kogoś, kto by ich wysłuchał. Pomóż nam być 
zdecydowanym i pełnym współczucia głosem w 
naszej szkolnej społeczności. Byśmy delikatnie 
dotykali Twoją łaską i miłością życie i ducha 
tych, których uczymy. Byśmy zawsze widzieli to 
co najlepsze w nas samych i naszych uczniach i 
oczekiwali tego, co najlepsze. Niech nasze serca 
będą zawsze otwarte na Twój głos i miłość, byśmy, 
jak ci wszyscy powołani do sprawiedliwości,
świecili jak gwiazdy na niebie, jak promienie 
nadziei w naszych szkolnych społecznościach. 
Amen

Modlitwa Zarządu
Panie Jezu Chryste, spotkaliśmy się tutaj
w Twoim imieniu, by pracować dla dobra naszej
szkoły. Wiemy, że jesteś tu z nami obecny i
będziesz obecny w trakcie naszych dyskusji.
Prowadź nas we wszystkim, co ustalamy
według darów Twojej mądrości i zrozumienia,
właściwej oceny i odwagi, których udzielasz
nam przez Ducha Świętego.
Niech wyniki naszej pracy będą dowodem
na to, że szkolna społeczność jest miejscem
otwartości, współczucia, sprawiedliwości 
i pokoju. Bądź Panie zawsze w centrum 
wszystkiego, co robimy. W imieniu Chrystusa 
naszego Pana.
Amen

 2 Ibid, n.259
3 Ibid, n.259
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