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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 okre-
su naszego życia, w którym się kształtujemy, pomiędzy 4-5 a 17-18 rokiem życia. Do-
brze funkcjonująca szkoła jest prawdziwie niezwykłym ludzkim osiągnięciem. Dla ma-
łych dzieci jest bezpiecznym miejscem modlitwy, zabawy i nauki; dla młodzieży to miej-
sce, w którym wrastają intelektualnie, emocjonalnie i moralnie w reguły otaczającego 
świata. Nauczyciele w szkole korzystając ze swoich osobistych i zawodowych zdolno-
ści stawiają wyzwania i kształtują młode pokolenie; a rodzice i inni dorośli poświęca-
ją swój czas i pieniądze, by wspierać to edukacyjne przedsięwzięcie. Wszystko w na-
dziei, że młody 17-18-letni młody człowiek, wolny, racjonalny i zdolny do dojrzałych re-
lacji, będzie w stanie rozpocząć studia lub wkroczyć w świat pracy.

By jak najlepiej spełniać swoją rolę, szkoła potrzebuje wsparcia i wyzwań od społe-
czeństwa. Tydzień Szkół Katolickich to czas dla katolików w Irlandii, który daje możli-
wość wyrażenia solidarności ze wszystkimi zaangażowanymi w edukację. Tegorocz-
ny temat: „Szkoła Katolicka – Światło dla pokoleń” podkreśla, że rodzice, nauczycie-
le, 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, lite-
ratury i techniki, sztuki czy geografii? Przedmioty te nie rywalizują ze sobą, lecz każ-
dy z nich zapewnia pokarm dla duszy i umysłu, zwłaszcza w okresie niestabilności go-
spodarczej.

Szkoły katolickie nie istnieją po to, by służyć gospodarce, lecz, by młody człowiek, któ-
ry jest powołany do życia w solidarności z innymi w poszukiwaniu wspólnego dobra, 
nieustannie wzrastał. Dla wspierania szkół katolickich, Kościół w Irlandii ustanowił Tru-
stee 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 bę-
dzie równie silne dla przedsięwzięć roku 2010!

Fr. Michael Drumm
Przewodniczący
Catholic Schools Partnership



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

Tydzień Szkół Katolickich 2010

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

• 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, ja-
kie 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 polskim można 
pobrać ze strony www.catholicbishops.ie 

Materiały przygotowali: Bairbre Cahill, Aodhan Cannon, Mícheál Kilcrann, Elaine Ma-
hon i Maeve Mahon w konsultacji z Komitetem Organizacyjnym Tygodnia Szkół Katolic-
kich 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 Mar-
tin, Mr Tony McCann, Ms Orla Walsh i Siostra Eithne Woulfe.

Przed 
rozpoczęciem

Ten symbol pojawi 
się na stronach do 
skopiowania i prze-
słania rodzicom.

P

WSTĘP
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W wielu szkołach w pobliżu wejścia znaj-
duje się tzw. Miejsce Skupienia, któ-
re podkreśla katolicki charakter szko-
ły. Obchody Tygodnia Szkół Katolickich 
to okazja do utworzenia takiego miejsca 
w szkołach, które go jeszcze nie mają i 
nadania istniejącym przestrzeniom no-
wych 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 skrzynka 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.

Wtorek
• Dziś wypada Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego – szkoły założone 
przez zakon lub kongregację mogą 
dołączyć obraz założyciela zakonu 
lub modlitwę do niego.

Środa
• Świece na obchody Dnia św. 

Błażeja.
• Baner powitalny dla dziadków 

odwiedzających w tym dniu szkołę.

Czwartek
• Modlitwa w intencji księży w Miejscu 

Skupienia.

Piątek
• Jeśli wydarzenia Tygodnia zostały 

zebrane i wydane w formie 
książkowej – można ją również 
umieścić w Miejscu Skupienia.

• Można tam zrobić także gazetkę ze 
zdjęć ze środowej wizyty w szkole 
dziadków i babć.

Gazetki ścienne
Zachęcamy nauczycieli do robienia ga-
zetek ściennych w klasach lub na koryta-
rzach na temat życia religijnego szkoły.

Miejsce Skupienia

Gazetki ścienne

WSTĘP

Miejsce Skupienia
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3 luty
Dzień św. Błażeja
Dzień Babci i Dziadka 
w naszej szkole
Wstęp
Dziadek i babcia to bardzo ważni członkowie każdej rodziny i każdej społeczności. 
Uczą modlitwy i pomagają poznawać Boga i z tego powodu również ich święto 
będziemy obchodzić w czasie Tygodnia Szkół Katolickich. Mamy nadzieję, że czas 
ten będzie doskonałą okazją do okazania im naszej miłości i pokazania jak bardzo są 
nam drodzy. Będzie to również okazja do wspólnej zabawy!

Do nauczycieli
Celem obchodów Dnia Babci i Dziadka w szkołach jest umożliwienie im i ich wnukom 
wspólnego spędzenia czasu i oraz zachęta dla młodych do czerpania mądrości 
od starszych ludzi i okazywania im przywiązania. Jeśli dziadkowie nie będą mogli 
przybyć w nasze progi można zaprosić kogoś ze znanych starszych członków naszej 
społeczności.

Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka
• wyznaczcie godziny wizyty dziadków w szkole,

• przygotujcie z dziećmi zaproszenia dla dziadków,

• zróbcie plakat reklamujący Dzień Babci i Dziadka,

• udekorujcie aulę, korytarze i klasy na powitanie dziadków,

• wybierzcie miejsce na wspólną modlitwę – albo na sali (modlitwa ogólnoszkolna) 
albo w klasach,

• zaproście na modlitwę kapelana szkolnego,

• przygotujcie plan spotkań z dziadkami:
- przygotujcie wspólną modlitwę,
- dziadkowie opowiadają o swoich szkołach,
- dziadkowie czytają dzieciom,
- dziadkowie opowiadają o swojej wierze,
- wspólne rysowanie/malowanie,

• zastanówcie się jak jeszcze szkoła może 
ugościć  dziadków (np. zaprosić 
na wspólny posiłek).

3 luty
Dzień św. Błażeja

Dzień Babci 
i Dziadka 

w naszej szkole

Wstęp

Do nauczycieli

Przygotowania do 
Dnia Babci i Dziadka

WSTĘP
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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?

WSTĘP
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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 ludz-
kiej na podobieństwo Boga,

• pragnie kształtować uczniów, by bez-
interesownie korzystali ze swoich da-
rów dla wspólnego dobra i tworzyli 
bardziej sprawiedliwe i troskliwe spo-
łeczeństwo,

• usiłuje stworzyć otwartą i szczęśliwą 
społeczność, inspirującą i pełną sza-
cunku dla wszystkich tradycji religij-
nych i przekonań,

• współpracuje z rodzicami i wspólno-
tą parafialną, by utrzymać światło 
wiary otrzymane na Chrzcie św.,

• umożliwia wielbienie Boga 

Czym jest Szkoła Katolicka?

WSTĘP

Opracowane w oparciu o Wizję ’08: Wizja 
edukacji katolickiej w Irlandii (list pasterski 
Konferencji Katolickich Biskupów Irlandii). 
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Jak obchodzić Tydzień Szkół 
Katolickich jako diecezja 

Jak obchodzić 
Tydzień 
Szkół Katolickich 
jako diecezja

Propozycje

Propozycje
Wysłać list do każdej szkoły i każdej pa-
rafii z zachętą do uczestnictwa w obcho-
dach Tygodnia Szkół Katolickich oraz z 
podziękowaniami za ich dotychczasowe 
zaangażowanie w promowanie edukacji 
katolickiej.

Wziąć pod uwagę przedstawienie pro-
gramu Wellsprings (jeśli jeszcze tego 
nie zrobiliście), by rozwijać katolicki etos 
szkoły. Materiałów może dostarczyć re-
prezentant CPSMA na terenie diecezji.

Wziąć pod uwagę zorganizowanie diece-
zjalnej Mszy Świętej z przedstawicielami 
każdej szkoły, podstawowej i ponadpod-
stawowej i stworzyć okazję do poczucia 
się częścią szerszej społeczności. Mszę 
można też zorganizować w obrębie dzie-
kanatu.

Biskup może wysłać osobisty list do każ-
dego członka Zarządu z podziękowa-
niami za ich czas i zachętą do szerzenia 
etosu szkoły katolickiej. Najlepiej, gdy-
by list wysłany został na adres domowy 
a nie był skopiowany i rozdany na zebra-
niu zarządu.

Skorzystaj z lokalnych mediów, aby za-
znaczyć obchody Tygodnia Szkół Kato-
lickich w artykułach prasowych, wywia-
dach 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.

WSTĘP



8 | Materiały dla szkół podstawowych  Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń

Tydzień Szkół Katolickich 2010

Światło dla pokoleń
Co to jest Tydzień Szkół Katolickich?
Tydzień Szkół Katolickich to okazja dla wszystkich zaangażowanych w edukację ka-
tolicką do pokazania jak wielką rolę odgrywają katolickie szkoły w każdym aspekcie 
życia w Irlandii. W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy to święto szkół katolickich na ca-
łej wyspie i mamy nadzieję, że w tym roku obchody przeprowadzane na zeszłorocz-
nym fundamencie okażą się niepowtarzalną okazją do dumnego głoszenia nasze-
go etosu i wyrażania naszej tożsamości. Mamy nadzieję, że podczas tego Tygodnia, 
wszyscy członkowie społeczności szkolnej, rodzice, pracownicy, członkowie Zarzą-
du 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 doko-
nywane w naszych Katolickich Szkołach.

Co sprawia, że szkoła jest katolicka?
Poniższe stwierdzenia opracowano na podstawie dokumentu opublikowanego w ze-
szłym 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 działalno-
ści społeczności szkolnej.

Szkoła katolicka jest zakorzeniona w 
wartościach zawartych w Ewangelii Je-
zusa Chrystusa.

Szkoła katolicka pomaga każdemu 
uczniowi rozwinąć pełen swój potencjał.

Szkoła katolicka pomaga każdemu człon-
kowi społeczności szkolnej dostrzegać 
Boga w każdym aspekcie codziennego 
życia.

Szkoła Katolicka usiłuje stworzyć otwar-
tą i szczęśliwą społeczność, inspirują-
cą i pełną wzajemnego szacunku, w któ-
rej uczniowie mogą w pełni rozwijać swo-
je 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.

Światło dla 
pokoleń

Co to jest Tydzień 
Szkół Katolickich?

Co sprawia, że szkoła 
jest katolicka?

W DOMU

P
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Dla Ciebie do rozważenia
• Wstaw nazwę szkoły, do której chodzi Twoje dziecko na początku każdego stwier-

dzenia na poprzedniej stronie. Czy stwierdzenia 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?

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

Napiszcie z dzieckiem modlitwę dziękczynną
w intencji wszystkich pracujących w szkole. 
Mogą ją zapisać na świeczce, by przypominała 
o świetle, jakie wnoszą w nasze życie szkoły 
katolickie. Dziecko może zechcieć przynieść 
taką modlitwę i wręczyć ją swojemu 
nauczycielowi.

Światło dla 
pokoleń

Dla Ciebie do 
rozważenia

Modlitwa rodziców

W DOMU
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Modlitwa poranna na 
rozpoczęcie Tygodnia Szkół 
Katolickich
Prowadzący 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.

Można tu opowiedzieć historię św. Brygidy z programu Alive-O lub ze str.12 tego materiału.

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
Św. Brygido, hojna i dobra
Św. Brygido, któraś karmiła głodnych
Św. Brygido, któraś każdego przygarnęła
Św. Brygido, któraś rozmawiała o Jezusie
Św. Brygido, któraś naśladowała Jezusa
Św. Brygido, któraś nas ochrania
Św. Brygido, zabrana do Nieba

Modlitwa poranna 
na rozpoczęcie 
Tygodnia Szkół 

Katolickich

W SZKOLE

ƒ

Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
Módl się za nami
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 Śpiewamy pieśń do Św. Brygidy Alive-O, p. 138

Modlitwa kończąca 
Módlmy się, wspólnie dziękując za nas tutaj zgromadzonych słowami naszego Ojca: Ojcze 
nasz….

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

  Propozycje pieśni na zakończenie  spotkania
Christ be Beside Me (Chrystus przy mnie) Alive-O 3, str. 169
Together Again (Znowu razem) Alive-O, str. 10
Connected (Połączeni) Alive-O 4, str. 14
Beginnings and Endings (Początek i koniec) Alive-O 5, str. 195

Mogę nie być na jlepszy czy na jmądrzejszy,
Mogę nie być na jwyższy czy na jmniejszy,
Mogę nie być na jszybszy czy na jwolniejszy,
ale jedno robię lepiej niż ktokolwiek inny
... czyli Jestem Sobą!!

Modlitwa poranna 
na rozpoczęcie 
Tygodnia Szkół 
Katolickich

W SZKOLE

ƒ
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1 luty
Naomh Bríd – Muire na nGael
Historia św. Brygidy
Według tradycji, św. Brygida urodziła się w połowie V wieku niedaleko Faughart w 
hrabstwie Louth. Od czasu, gdy była małą dziewczynką, Brygida była bardzo hojna i 
serdeczna dla wszystkich ubogich, ponieważ rozumiała, że Bóg darzy ich szczególną 
miłością.  W Alive – O (semestr 2, lekcja 3) czytamy historię o maśle i św. Brygidzie. W 
historii tej, dowiadujemy się jak Brygida oddała głodnej kobiecie ostatni kawałek masła.  
Św. Brygida często rozdawała jedzenie głodnym i ubogim. 

Wieści o dobrych uczynkach Brygidy szybko rozeszły się po kraju i wiele młodych 
dziewcząt chciało z nią mieszkać i żyć jak ona. Św. Brygida zdecydowała więc założyć 
zgromadzenie w hrabstwie Kildare. 

Po śmierci, św. Brygida została pochowana w swoim klasztorze w hrabstwie Kildare. 
Razem ze św. Patrykiem i św. Kolumbanem jest teraz patronką Irlandii. Jest również 
patronką Diecezji Kildare i Leighlin. Jej święto wypada 1 lutego, pierwszego dnia wiosny.

Szata św. Brygidy
Gdy św. Brygida zdecydowała się 
zbudować klasztor, poprosiła króla 
Leinster o kawałek ziemi pod budowę. 
Król był bardzo przebiegłym człowiekiem 
i nie chciał słuchać Brygidy. Wyśmiał 
ją, gdy poprosiła o ziemię. Powiedział: 
„Dam ci tyle ziemi ile przykryjesz swoim 
płaszczem”. Król wiedział, że szata 
Brygidy jest zbyt mała i że przykryje 
tylko niewielki kawałek ziemi, lecz kiedy 
Brygida rozłożyła płaszcz na ziemi, 
on zaczął rosnąć i rosnąć aż w końcu 
przykrył wystarczającą ilość ziemi pod 
budowę klasztoru. Król przekonał się 
wtedy, że Brygida jest świętą kobietą. 
Możesz przeczytać więcej o tej historii w 
Alive-O i Alive-O 2 (semestr 1, lekcja 3).

1 luty
Naomh Bríd – 

Muire na nGael
Historia św. 

Brygidy

Szata św. Brygidy

Pomóż św. 
Brygidzie odnaleźć 
drogę do jej 
klasztoru!

W SZKOLE
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Pokoloruj obrazek św. Brygidy i jej szaty

W SZKOLE
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Cros Bhríde
(Krzyż św. Brygidy)

Cros Bhríde 
(Krzyż św. Brygidy)
Z pewnością widzieliście krzyż św. Brygidy w domach, szkołach i kościołach w 
Irlandii. Najczęściej umieszcza się go przy drzwiach, by chronić dom. Uważa się, że 
pierwszy krzyż św. Brygida wykonała samodzielnie, gdy umierał pogański naczelnik 
klanu z sąsiedztwa Kildare. Chrześcijanie z jego służby posłali po Brygidę. Naczelnik 
był bardzo chory, gdy przybyła, usiadła przy łóżku i zaczęła z nim rozmawiać. 
W tamtych czasach podłogi pokrywano sitowiem dla utrzymania czystości i ciepła. 
Brygida pochyliła się i z sitowia zaczęła pleść krzyż. Naczelnik zapytał, co robi, a ona 
mu zaczęła opowiadać o Jezusie i jak bardzo ukochał On ludzi. Naczelnik uwierzył w 
Jezusa i ochrzcił się przed śmiercią. 

W SZKOLE

Krzyż św. Brygidy dzięki uprzejmości Wikimedia/Culnacreann
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Czy wiesz, że

w 1807r. Biskup Kildare i 
Leighlin, Daniel Delany ustanowił 
zakon sióstr św. Brygidy (siostry 
brygidki)? Od dwustu lat siostry 
brygidki za przykładem św. 
Brygidy głoszą Dobrą Nowinę 
o miłości Chrystusa wszystkim, 
których spotykają. Siostry brygidki 
założyły wiele szkół katolickich w 
Irlandii i na świecie.

Zrób sam Krzyż 
św. Brygidy
Zrób sam Krzyż św. Brygidy
Będziesz potrzebował trochę sitowia lub trzciny, które można znaleźć na podmokłym 
terenie lub nad rzeką. Końcówki krzyża związujemy sitowiem lub gumką elastyczną 
albo sznurkiem.

Instrukcje

1. Poziomą gałązką trzciny zrób pętlę 
wokół pionowej gałązki trzciny.

2. Następną gałązką pionową zrób pętlę 
wokół gałązki poziomej.

3. Teraz następną poziomą gałązką 
trzciny zrób pętlę wokół obu pionowych 
gałązek.

4. Następnie pionową gałązką trzciny 
zrób pętlę wokół obu poziomych gałązek.

5. Na koniec poziomą gałązką trzciny 
zrób pętlę wokół obu pionowych gałązek 
skierowanych ku dołowi.

Powtórz etapy 1-5 około 4 razy. Zwiąż i 
wyrównaj końcówki nożyczkami. 
 
(od dzieci z kl .IV Holy Family Senior School, 
Ennis, hrabstwo Clare)

Zrób sam Krzyż 
św. Brygidy
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W SZKOLE

2 luty
Ofiarowanie Pańskie
2 lutego, czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu, obchodzimy święto Ofiarowania 
Pańskiego. W tym dniu wspominamy jak Maryja i Józef zanieśli Jezusa do Świątyni, 
by Go pobłogosławić. Czytamy o tym w Ewangelii św. Łukasza 2, 22-38.

Gdy Maryja i Józef przybyli z Jezusem do Świątyni spotkali dwóch proroków – Annę i 
Symeona. Symeon był już w podeszłym wieku i Bóg obiecał mu, że „nie ujrzy śmierci, 
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”. Jak tylko ujrzał dziecię Jezus, wiedział, że to był 
Ten, którego posłał Bóg. Potem wypowiedział słowa, które dziś znamy jako Kantyk 
Symeona.

Czy potrafisz uzupełnić brakujące słowa w Kantyku Symeona? Skorzystaj ze słów w 
banku wyrazów.

2 luty 
Święto 

Ofiarowania 
Pańskiego

Teraz, o Władco, pozwól odejść _ _ _ _ _ _ Twemu 

w _ _ _ _ _ _, według Twojego _ _ _ _ _. 

Bo moje _ _ _ _ ujrzały Twoje _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

któreś _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wobec wszystkich _ _ _ _ _ _ _: 

 _ _ _ _ _ _ _ na oświecenie _ _ _ _ _ 

i _ _ _ _ _ _ ludu Twego, _ _ _ _ _ _ _  .

Bank wyrazów
oczy   pogan   słudze   chwałę   przygotował   światło 

narodów   zbawienie   słowa   Izraela   pokoju 

Czy wiesz, że
w 1997r. papież Jan Paweł II ustanowił 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego? Tego dnia Kościół 
wspomina wszystkich, którzy ofiarowali swe życie Bogu w szczególny sposób. Przyrzekli oni prowadzić 
święte (konsekrowane) życie, poświęcone Bogu. Wszyscy powołani do życia konsekrowanego składają 
trzy przyrzeczenia: (1) żyć w ubóstwie posiadając tylko tyle ile naprawdę potrzebują; (2) przestrzegać 
reguł ustalonych przez założyciela/założycielkę kongregacji lub zakonu; (3) nie żenić się/nie wychodzić za 
mąż. Pomódl się dziś szczególnie za tych co prowadzą konsekrowane życie.
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Ofiarowanie
Ofiarowanie to czwarta z Radosnych 
Tajemnic Różańca.Możesz o niej i innych 
Radosnych Tajemnicach przeczytać 
w Alive-O, semestr 3, lekcja 1. Odmów 
ten dziesiątek Różańca ze swoją klasą 
lub w domu. Potem pokoloruj rysunek 
przedstawiający Ofiarowanie Jezusa.
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3 luty
Apel z okazji Dnia 
św. Błażeja i Dnia Babci 
i Dziadka
Prowadzący Znak krzyża

W chwili, gdy jeden z naszych zaproszonych gości przenosi zapaloną świecę z 
naszego Miejsca Skupienia, zaśpiewajmy hymn.

 Wśród proponowanych hymnów może się znaleźć  Céad Míle Fáilte Romhat 
Alive-O 3, str. 297

Prowadzący Chcemy dziś serdecznie powitać wszystkich naszych gości, nasze 
babcie i dziadków, którzy przybyli na nasze uroczystości. Dla niektórych z Was jest 
to pierwsza wizyta w naszej szkole, dla innych to jedna z wizyt codziennych, gdy 
odbieracie dzieci ze szkoły. Pamiętamy również o tych, którzy dziś przybyć nie mogli, 
tych, którzy nie mogą się przemieszczać, tych, którzy mieszkają daleko, chorych w 
domach lub szpitalach oraz tych, którzy już są z Bogiem w niebie. Pamiętamy o nich 
wszystkich dziś rano, gdziekolwiek się teraz znajdują.

Posłuchajmy kilku myśli na temat naszych Dziadków.

A Special Kind of Love (Szczególna miłość) (dzięki uprzejmości 

Grandparents Association, Knock, Co. Mayo)

Istnieje szczególny rodzaj miłości, jakim wnukowie darzą swoich dziadków.
Wypełniona jest szacunkiem dla ich mądrości i osiągnięć.
Wypełniona jest wdzięcznością za wartości, jakie nam przekazują…
Wypełniona jest zachwytem nad opowieściami o naszej rodzinie.
To szczególny rodzaj miłości zbudowany na trosce i dawaniu.
To rodzaj miłości, który mam do Ciebie moja droga babciu i drogi dziadku, dziś i zawsze.

Prowadzący Posłuchajmy Słowa Bożego, Czytanie z Listu św. Marka 6, 1-6

Prowadzący Zebraliśmy się tu razem, by uczcić święto Babci i Dziadka, ale również 
pamiętamy, że dziś jest również święto św. Błażeja. Niewiele wiemy o życiu św. Błażeja 
poza tym, że był on lekarzem zanim został kapłanem i że później został biskupem 
Armenii. Mówi się, że kiedyś uratował małego chłopca, który się zadławił. Dziś 
możemy otrzymać szczególne błogosławieństwo, prosząc św. Błażeja o ochronę przed 
chorobami gardła. Błogosławieństwo to znak naszej wiary i ufności w Bożą ochronę 
i miłość do nas. Świece, z których skorzystamy zostały poświęcone wczoraj w dzień 
Ofiarowania Pańskiego.

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

3 luty
Apel z okazji 

Dnia św. Błażeja/ 
Dnia Babci i 

Dziadka

W SZKOLE

ƒ
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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

Prowadzący Kontynuując naszą uroczystość Tygodnia Szkół Katolickich tutaj w 
szkole …………… przynosimy nasze modlitwy przed tron Jezusa naszego przyjaciela.

Odpowiedź Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za wszystkich tu obecnych; naszych nauczycieli, pracowników szkoły   
oraz nasze rodziny dziękując Jezusowi za ich miłość… (Wysłuchaj nas, Panie)
2. Módlmy się za naszych rodziców i dziadków, którzy darzą nas miłością i troską. 
Ochraniaj ich dla nas w swojej miłości… (Wysłuchaj nas, Panie)
3. Dziękujemy nauczycielom tu w szkole …………… Módlmy się o dary dla nich, 
których potrzebują, by nas uczyć. Pobłogosław im darami Twojej miłości, cierpliwości 
i zrozumienia … (Wysłuchaj nas, Panie)
4 Błogosław dzieciom wszędzie, tym w naszej szkole, rodzinach i na całym świecie. 
Niech uczą się dzielić miłością Jezusa …. (Wysłuchaj nas, Panie)
5. Módlmy się o tych, których już z nami nie ma. Prosimy, by Jezus im błogosławił, 
gdy są ze świętymi w królestwie niebieskim …  (Wysłuchaj nas, Panie)

Prowadzący Prosimy kochającego Boga w tych wszystkich intencjach 
wypowiedzianych i tych wypowiedzianych w ciszy naszych serc: Ojcze nasz….

Zakończenie
Prowadzący Kończąc nasze poranne spotkanie prośmy razem o błogosławieństwo. 
Podczas śpiewania hymnu nasza świeca zostanie odniesiona do Miejsca Skupienia 
i tam będzie przypominać swym światłem o tym, że Jezus jest z nami zawsze 
i wszędzie, a szczególnie w tym miejscu, w szkole ………………. naszej szkole 
katolickiej.

Zaproś zebranych do powtarzania za Prowadzącym
Błogosław nam dziś rano drogi Jezu, błogosław młodym i starszym,
Błogosław tym, których już z nami nie ma i tym, którzy są daleko,
Błogosław naszym przyjaciołom, którzy przybyli do nas tu w Irlandii,
Błogosław ich rodzinom, które są daleko.

Błogosław nam swoją miłością, byśmy się nią dzielili w naszych rodzinach, z 
przyjaciółmi i wszystkimi tu obecnymi w szkole ….. .
Amen

  Propozycja hymnu na zakończenie Christ be our Light  (Chrystus naszym 
światłem) Alive-O 7/8, str. 283/273

3 luty
Apel z okazji 
Dnia św. Błażeja/ 
Dnia Babci i 
Dziadka

W SZKOLE

ƒ
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3 luty
Dzień św. Błażeja
Dzień Babci i Dziadka
Dodatkowo, w ramach Dnia Babci i Dziadka, można z dziećmi przeprowadzić 
następujące zadania. Można zacząć je jeszcze podczas wizyty dziadków w klasie:

• napisz wypracowanie o swoich dziadkach (lub babci/dziadku).

• napisz modlitwę za dziadków; możesz ją przesłać na adres e-mailowy:         
info@catholicgrandparentsassociation.com opcjonalnie ze swoim imieniem, 
wiekiem i nazwą szkoły,

• poprosić dziadków, by nauczyli Cię swojej ulubionej modlitwy,

• napisz piosenkę,

• opisz swoje ulubione wspomnienie związane z babcią lub dziadkiem,

• napisz opowiadanie o szkole Twoich dziadków,

• załóż dziennik lub pamiętnik,

• napisz wiersz,

• narysuj drzewo genealogiczne,

• nagraj wywiad,

• zapisz, co wiesz o życiu swoich dziadków,

• dowiedz się jakie są ulubione potrawy babci i dziadka,

• utwórz stronę internetową babci i dziadka.

Pytania do dyskusji – Dzień Babci i Dziadka

• Jaką rolę odgrywają dziadkowie w społeczeństwie?

• Czy uważasz, że rola dziadków zmienia się na przestrzeni lat?

• Czy ważne są dni takie jak Dzień Babci i Dziadka?

Modlitwa za Babcie i Dziadków (Modlitwa za Dziadków napisana przez Jego 

Świętobliwość Papieża Benedykta XVI w 2008r.)

3 luty
Dzień św. Błażeja

Dzień Babci 
i Dziadka

Pytania do dyskusji 
– Dzień Babci 

i Dziadka

Modlitwa za Babcie 
i Dziadków

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
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19 czerwiec 2009r. 
– 11czerwiec 2010r.
Obchody Roku Kapłaństwa
Papież Benedykt XVI poprosił, by w tym roku szczególną modlitwą otoczyć kapłanów. 
Na rok 2009 wypada 150 rocznica śmierci patrona kapłanów – św. Jana Marii 
Vianney’a, jego święto obchodzone jest 4 sierpnia.

Św. Jan Maria Vianney urodził się w 1786r. niedaleko Lyons we Francji. W szkole oraz 
gdy przygotowywał się do kapłaństwa nauka nie przychodziła mu łatwo i nie był zbyt 
dobrym uczniem. W 1815 roku został wyświęcony i wysłany do małej parafii w Ars. 
Tam stał się bardzo popularny i był nazywany Curé of Ars. Curé to francuskie słowo 
oznaczające proboszcza. 

Ksiądz Vianney stał się znany nie dlatego, że był bogaty i inteligentny, lecz dlatego, 
że ludzie zauważyli jak dużo się modlił, jak prosto żył i z jaką czcią odprawiał Mszę 
Świętą. Zanim wysłano go do Ars, powiedziano mu, że mało tam wiary. Jednak 
Proboszcz zaczął nauczać ludzi wiary i mówić im o Jezusie. Pomagał żyć zgodnie 
z wartościami chrześcijańskimi – kochając Boga i bliźniego. Mówi się, że około 
dwudziestu tysięcy ludzi rocznie przybywało z każdego zakątka Francji, by go 
zobaczyć, by ich wyspowiadał i by być u niego na Mszy Świętej.

Św. Jan Maria Vianney ciężko pracował w swojej parafii i z ludźmi, którzy przychodzili, 
by się z nim zobaczyć i słuchać jego kazań. Prowadził parafię w Ars aż do 73 roku 
życia. Potem nadal prowadził proste życie. Zmarł 4 sierpnia 1859r. W tym dniu ma też 
swoje święto. Jan Maria Vianney został kanonizowany 31 maja 1925r.

Zadanie dla Ciebie
Napisz modlitwę za Twojego księdza, ładnie ozdób kartkę, na której ją zapiszesz i 
wręcz mu ją. Możesz zrobić to osobiście lub ułóżcie taką modlitwę jako klasa. Módl się 
codziennie tą modlitwą. Poniżej masz wzór:

Boże Ojcze,
Dziękujemy Ci za księdza ………………………. i za jego pracę w naszej szkole/parafii.
Błogosław mu i go ochraniaj w jego służbie ludziom. 
Niech zawsze będzie blisko Ciebie we wszystkim, co robi, prowadź go we wszystkim, co mówi.
Wspieraj go swoją pomocą tak by mógł ukazywać ludziom Twoją miłość.
Niech jego życie będzie wzorowane na życiu Jezusa, tak byśmy mogli zawsze odczuwać Twoją 
obecność.
Amen

19 czerwiec 
2009r. 
– 11 czerwiec 
2010r. Obchody 
Roku Kapłaństwa

Zadanie dla Ciebie
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19 czerwiec 
2009r. 

– 11 czerwiec 
2010r.

Obchody 
Roku Kapłaństwa

Dowiedz się

Dodatkowe zadanie

Wspomnij o nich na 
modlitwie

Obrazki przedstawiają codzienną pracę naszych księży:
•  napisz jedno zdanie o każdym z rysunków,

•  zaproś księdza do klasy, by opowiedział o swojej pracy w parafii.

Dowiedz się
Wybierz jednego z poniżej wymienionych świętych. Wszyscy byli kapłanami.

Św. Alfons Ligurio, św. Dominik, św. Maksymilian Kolbe, św. Grzegorz Wielki, św. 
Andrzej Kim Taegon, św. Ojciec Pio, św. Brunon, św. Izaak Jogues, św. Franciszek 
Ksawery, św. Sharbel Makhlouf, św. Damian z Molokai.

W parach przygotujcie krótki życiorys o jednym z wybranych świętych kapłanów.

Dodatkowe zadanie
Czy wiesz coś o kapłanach pracujących w przeszłości w Twojej parafii? Jak byś się 
czegoś o nich dowiedział? Przygotuj informacje w formie projektu na temat niektórych 
z tych kapłanów.

Wspomnij o nich na modlitwie
Jeśli w Waszej okolicy są emerytowani kapłani, wyślijcie im kartkę od całej klasy.

Zróbcie gazetkę z informacjami, które przygotowaliście na temat pracy tych 
kapłanów.
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31 styczeń – 7 luty
Tydzień Szkół Katolickich 
w naszej szkole i parafii
Jak przebiegały obchody Tygodnia Szkół Katolickich w Twojej szkole? Mieliście 
specjalne nabożeństwo modlitewne? Brałeś udział w Dniu Babci i Dziadka? Czy 
wykonałeś któreś z zadań z tej książki? Jeśli tak, opowiedz o tym innym! Możesz 
napisać lub narysować to, co zrobiłeś w poniższej książeczce. Skopiuj tę stronę 
i następną i wytnij książeczkę. Kiedy skończysz, połóż tę książeczkę w Miejscu 
Skupienia w szkole lub w klasie. Możesz też ją zabrać do domu i pokazać bliskim jak 
obchodziłeś Tydzień Szkół Katolickich.

31 styczeń 
– 7 luty

Tydzień Szkół 
Katolickich 
w naszej szkole 
i parafii

 Drogi Boże,

 Dziękujemy Ci za 
nauczycieli, rodziców oraz 
wszystkich, którzy sprawia ją, 
że nasza szkoła katolicka jest 
wspaniałym miejscem.

Pamiętamy o tych, którzy byli 
częścią szkolnej społeczności w 
przeszłości.

Chcemy wnieść w przyszłość 
światło wiary.

Prosimy o to w imieniu 
Chrystusa, Pana naszego.

Obchody Tygodnia 
Szkół Katolickich

 

IMIĘ

 

NAZWA SZKOŁY

NAZWA SZKOŁY POCHODZI OD

NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ 

KATOLICKĄ OD

 

GODŁO NASZEJ SZKOŁY

W SZKOLE I W PARAFII

0

P
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Kto sprawia, że Twoja 
szkoła katolicka jest 
fa jna?
Zapisz ich imiona na 
poniższej świecy.

W jaki sposób 
obchodzono Tydzień 
Szkół Katolickich w 
Twojej szkole i klasie?
Napisz o lub narysuj, 
co na jbardziej podobało 
Ci się w tym tygodniu.

W SZKOLE I W PARAFII

P
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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. 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 
przedstawia współczesną wizję na temat katolickiej edukacji w irlandzkich szkołach 
podstawowych.

 Nieustannym wezwaniem dla wszystkich w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą katolicką jest 
wychowywanie uczniów świadomych swojej religijnej tożsamości i wielkiego daru Boga dla nich w 
Jezusie; sprawienie by stali się aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami katolickiej społeczności i 
obywatelami świata. Powinni opuścić szkołę podstawową z żywym przesłaniem dla współczesnego 
społeczeństwa – „Przyjdź i poznaj człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co do tej pory zrobiłam. 
Czy to czasem nie Chrystus?” Dermot A. Lane (2006)

Poniższe pytania mogą pomóc w refleksji nad powyższym 
cytatem.

1. W jaki sposób wychowujemy dzieci w naszej szkole, by były „świadome swojej 
religijnej tożsamości”?

2. W jaki sposób zachęcamy uczniów, by byli „aktywnymi i odpowiedzialnymi 
członkami katolickiej społeczności i obywatelami świata”?

3. W jaki sposób zachęcamy uczniów, by mieli żywą relację z Jezusem Chrystusem?

Rozważania 
dla członków
Zarządu
i pracowników

ZARZĄD SZKOŁY
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Propozycje modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie dyskusji

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

Rozważania 
dla członków

Zarządu
 i pracowników

Modlitwa 
pracowników

Modlitwa Zarządu

ZARZĄD SZKOŁY
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Jak obchodzić Tydzień Szkół 
Katolickich w parafii

Jak obchodzić 
Tydzień Szkół 
Katolickich
w parafii

Niedziela, 31 styczeń

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. 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. 19).

• 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......................................... 
 Podaj listę uroczystości/wydarzeń
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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.

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 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 na to, 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.

• Można w tym tygodniu rozpocząć przygotowania do I Komunii Świętej lub 
Bierzmowania np. zajęcia programu You Shall Be My Witnesses. 

Jak obchodzić 
Tydzień Szkół 
Katolickich w 

parafii

Rada pastoralna

Szkoła

Społeczność
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31 styczeń 2010
Msza Św. na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół Katolickich

Antyfona na wejście
Zbaw nas, Panie Boże, zgromadziwszy nas tu razem z wszystkich narodów, byśmy 
mogli głosić Twoje święte imię i chwałę w uwielbieniu.

Komentarz wstępny
Dziś rozpoczyna się Tydzień Szkół Katolickich. Dziękujemy dziś  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”.

31 styczeń 2010
Msza Św. 
na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 
Katolickich

Modlitwa na rozpoczęcie
Módlmy się (chwalmy razem żywego Boga,

bo należymy do niego)

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 pokonać, gdyż Ja 
jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię 
ochraniać”.

Oto Słowo Boże

ƒ



30 | Materiały dla szkół podstawowych  Tydzień Szkół Katolickich – Światło dla pokoleń

Tydzień Szkół Katolickich 2010

W PARAFII

Psalm 70 Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17 

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, 
Panie. 
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.

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 

31 styczeń 2010
Msza Św. 

na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 

Katolickich

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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Msza Św. 
na rozpoczęcie
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 czasówpracując 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.

Módlmy się za chorych i cierpiących 
i tych w potrzebie, niech każde 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

31 styczeń 2010
Msza Św. 

na rozpoczęcie
Tygodnia Szkół 

Katolickich

ƒ
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