
Do wrześniowego numeru, który właśnie się ukazuje, 
dołączyliśmy:
•   saszetkę z olejem do głowy 
To oczywiście żart, ale przy tej okazji zwracamy naszym 
Czytelnikom uwagę na znaczenie świętego oleju w życiu 
każdego ochrzczonego

•   plakat Chiary Luce Badano
To młoda dziewczyna, która całkowicie potrafi ła wykorzy-
stać dary otrzymane w sakramencie chrztu i bierzmowania.

Chiara Luce Badano

„Ja nie mogę już biec, ale chciałabym przekazać 
wam pochodnię, jak na olimpiadzie. Macie tylko 
jedno życie, warto przeżyć je dobrze”. 
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Saszetka z olejem do głowy i plakatSZUKAJ W ŚRODKU NUMERU

Saszetka z olejem do głowy i plakatdo 
głowy

OLEJ
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z wakacyjnego
na szkolny

Sezonowa 
WYMIANA 
OLEJU

Drodzy Proboszczowie i Katecheci
Nowy rok szkolno-katechetyczny proponujemy 

rozpocząć z „Małym Gościem Niedzielnym”.

Materiały duszpasterskie:

Jak w latach ubiegłych redakcja „Małego Gościa” proponuje:
•   obrazki na Msze św. niedzielne pod nazwą „Słowa dla 

Ciebie”
•   obrazki na I piątki miesiąca pod nazwą „Dla Was tu Jestem”
•   materiały na nabożeństwa różańcowe pod nazwą „Noś 

i  proś” (szczegóły we wrześniowym numerze „Małego 
Gościa” na str. 7)

•   materiały na Roraty pod nazwą „Słowo stało się Ciałem”

Poza stałymi rubrykami:

• pojawiła się w „Małym Gościu” całkiem 
nowa, specjalna rubryka „Maksymalni 
Ministranci”. 
Wszystkich proboszczów, a szczególnie opie-
kunów ministrantów, prosimy, by polecili ją 

uwadze swoich podopiecznych. Na począ-
tek proponujemy relację uczestników 
tegorocznej sierpniowej Europejskiej 
Pielgrzmki Ministrantów do Rzymu

•  młodzieży po bierzmowaniu pokazu-
jemy grupy parafi alne, w które może się 
angażować 

W tym numerze przedstawiamy młodzież 
oazową z Borku Fałęckiego w Krakowie

•  w rubryce „Historia” będziemy przedsta-
wiać znaczących papieży w kolejnych 
stuleciach.

Zaczynamy od św. Piotra.

uwadze swoich podopiecznych. Na począ-

Pielgrzmki Ministrantów do Rzymu

•  
jemy grupy parafi alne

ZapaleniZapaleni

angażować 

•
wiać 
stuleciach.
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Zamówienia
zarówno „Małego Gościa”, jak i materiałów duszpasterskich:

– Dział Sprzedaży „Gościa Niedzielnego”
40-042 Katowice, ul. W. Stwosza 11
tel. 032/ 251 85 24 
sprzedaz@goscniedzielny.pl 
– u kolporterów „Gościa Niedzielnego”

W  tym roku chcielibyśmy co miesiąc wskazywać 
w „Małym Gościu” jeden tekst, na podstawie które-
go katecheci mogą przeprowadzić szkolną katechezę. 

Na początek, we wrześniu, proponujemy historię życia 
nastolatki pochodzącej z północnych Włoch, Chiary Luce Ba-
dano. 25 września w Rzymie Chiara zostanie beatyfi kowana.

Wewnątrz ulotki zamieściliśmy konspekt katechezy 
o Chiarze Badano przygotowany przez jednego z kateche-
tów. To oczywiście tylko propozycja. 

Dodatkowo w „Małym Gościu” pomocne do przeprowadze-
nia katechez, mogą być plakat i tekst o Chiarze opatrzony 
zdjęciami z różnych etapów jej kilkunastoletniego życia. 

Być może ta propozycja ułatwi Państwu docieranie z „Ma-
łym Gościem” do młodych ludzi Waszej parafi i i szkoły.

Bardzo prosimy o życzliwość 
dla naszych propozycji.

Redakcja

Zachęcamy ser-
decznie, by włączyć 
„Małego Gościa” do 
licznych pomocy 
wykorzystywanych 
podczas kateche-
zy w  szkole. Wiele 
parafi i i wielu kate-
chetów robi to już od 
lat i za to serdecznie 
dziękujemy.



Stewardesa 
niebieskich linii
Chiara Luce Badano

Cel:
•   Zapoznanie się z  życiem 

błogosławionej Chiary Luce 
Badano.

•  Uświadomienie dzieciom 
i młodzieży, że powołanie 
do świętości dotyczy każde-
go chrześcijanina, na pod-
stawie słów błogosławionej 
Chiary: „Będę święta, jeśli 
jestem święta natychmiast”.

Metody:
•  Praca z tekstem.
•  Teatr cieni.

Modlitwa:
„Ojcze nasz” w intencji wszystkich dzieci i młodzieży, którzy 

w jakikolwiek sposób cierpią.

Wprowadzenie:
•  Klasę dzielimy na cztery grupy. 
•  Rozdajemy teksty związane z życiem bł. Chiary Badano. 
•  Eksponujemy plakat z Chiarą Badano dołączony do wrze-

śniowego numeru „Małego Gościa”.

Jeśli pracujemy z dziećmi młodszych klas szkoły podstawo-
wej, wystarczy, jeśli katecheta zaznaczy, że na lekcji poznamy 
życie pewnej świętej. Podzielimy je na cztery etapy i każda 
grupa pozostałej części klasy przedstawi jeden z nich. 

Katecheta może rozdać teksty lub – jeśli tego wymaga sytu-
acja – każdej grupie mówi, co powinna przedstawić. 

W przypadku starszych klas można tydzień wcześniej rozdać 
odpowiednie teksty, by uczniowie przygotowali występ. 

Katecheza przebiega w for-
mie teatru cieni. 

Młodszym dzieciom wy-
starczy rozwinąć prześcieradło 
i podświetlić je z tyłu mocniejszą 
żarówką. 

U starszych – jeśli jest do-
stępny – można wykorzystać 
rzutnik foliogramów i  zrobić 
teatr cieni, z wykorzystaniem 
wycinanek, które układane 
w odpowiedniej kolejności, będą 
tworzyły historię. Forma zależy 
od katechety. 

Osobiście w  pracy z  mło-
dzieżą preferuję drugą metodę. 
Dodatkowym elementem, może 
być także wykorzystanie przez 
uczniów muzyki, lecz to wszyst-
ko wymaga, by uczniowie mieli 
odpowiedni czas na przygoto-
wanie. Oczywiście czynnikiem 
motywującym będzie ocena. 
Dlatego przygotowania do teatru 
cieni można potraktować, jako 
wcześniejsze zadanie domowe.

Rozwinięcie:
– Pierwsza grupa powinna przedstawić etap dzieciństwa 

Chiary, w którym oprócz tego, że chciała być stewardesą, naj-
większym jej marzeniem było zostanie lekarzem, by leczyć 
dzieci w Afryce. Dlatego od przedszkola zbierała pieniądze na 
ten cel. To pokazuje jej nadzwyczajną wrażliwość na potrzeby 
i cierpienie innych.

– Druga grupa przedstawia okres szkolny, a także moment, 
gdy Chiara zachorowała na raka kości. Warto podkreślić tu 
jej radosny sposób bycia, przyjaźnie, także zaangażowanie 
w życie Kościoła, a co najważniejsze, nadzwyczajne męstwo 
w przyjęciu cierpienia, co było konsekwencją jej żywej i na 
serio relacji z Chrystusem.

– Trzecia grupa powinna opowiedzieć o okresie leczenia, 
gdy Chiara nie tyle sama szukała pocieszenia, co niosła je in-
nym. Stale odwiedzana, przez przyjaciół i znajomych, miała 
dla nich zawsze dobre słowo. Słynęła z tego, że dopóki miała 
siły, pomagała innym chorym, nie bacząc na swoje cierpienie.

– Czwarta grupa skupia się na śmierci Chiary, a także 
wielkiej popularności, którą zyskała szczególnie wśród ludzi 
młodych. Zakończeniem występu tej grupy powinien być cud 
uzdrowienia dziecka z Triestu, chorego na zapalenie opon 
mózgowych, który został przypisany wstawiennictwu Chiary, 
co było podstawą do ogłoszenia jej błogosławioną 25 września 
2010 roku.

Przebieg lekcji:
Każda grupa powinna mieć minimum 5 min. na przed-

stawienie swojej części. 
Druga część katechezy powinna być poświęcona na pod-

sumowanie wiadomości o błogosławionej i zapisanie krótkiej 
notatki do zeszytu. 

Każda część powinna być podsumowana odpowiednimi 
wypowiedziami błogosławionej. 

– Pierwsza grupa może zamknąć swoje przedstawienie 
w słowach Chiary Luce Badano: „Łatwo mi nauczyć się alfa-
betu, podobnie powinno być z życiem Ewangelią”.

– Druga grupa: „Jeśli Ty tego chcesz, Jezu, ja też tego 
pragnę”.

– Trzecia grupa: „Mamo, bądź szczęśliwa, bo ja jestem 
szczęśliwa” – ostatnie słowa skierowane do matki.

– Czwarta grupa: „Ja nie mogę już biec, ale chciałabym 
przekazać im pochodnię, jak na olimpiadzie. Młodzi mają 
jedno życie i warto przeżyć je dobrze”.

Po lekcjach – propozycja:
Beatyfikacja Chiary Badano odbędzie się w Rzymie, w so-

botę 25 września o godz. 16.00. Tak jak Chiara chętnie spotyka-
ła z przyjaciółmi, tak można swoim uczniom zaproponować 
spotkanie w ten dzień. Spotkanie może mieć różną formę. 
Może to być np. zabawa połączona z krótką modlitwą w godzi-
nie beatyfikacji, czy całodnio-
wa wycieczka. Jeśli to nie jest 
możliwe, można zaproponować 
„połączenie modlitewne” w go-
dzinie beatyfikacji.

Materiały 
pomocnicze:

– wrześniowy numer „Małego 
Gościa Niedzielnego” z tekstem 
o Chiarze Luce Badano (str. 4–6) 
– plakat z Chiarą Luce dołączo-
ny do wrześniowego „Małego 
Gościa”. 

http://ekai.pl/wydarzenia/
x31606/bedzie-pierwsza-blo-
goslawiona-z-ruchu-focolari/
http://www.mbkp.info/swieci/
badano.html
http://adonai.pl/ludzie/?id=100
http://mojadroga.urs.pl/do-
bre8s.htm

opracował Adam Maniura
katecheta z diecezji gliwickiej 

z kilkunastoletnim stażem

Konspekt katechezy


