Nabożeństwa różańcowe

Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci

pod nazwą

Zachęcamy – podobnie jak miesiąc temu – by włączyć „Małego Gościa” do katechezy szkolnej. Wewnątrz ulotki zamieściliśmy propozycję konspektu katechezy o Cudownym
Medaliku, przygotowanego przez jednego z katechetów.
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MATERIAŁY
NA NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE
SKŁADAJĄ SIĘ Z:
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– pakowanych w paczkach po 50 kompletów.
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W październikowym numerze „Małego Gościa”:
• Medalik zwany cudownym;
• Książeczka z historią Cudownego Medalika
objawionego przez Matkę Bożą św. Katarzynie Labouré.

4 października

na każdy dzień
października

Cena 1 kompletu – 2 zł
Komplet to 30 naklejek
i medalik powiększony
do formatu 30 ÷ 20 cm
z miejscem na wklejanie
obrazków.

Dlaczego nie kupować żółwia?
CZYTAJ NA STR. 38–39
ROMAN KOSZOWSKI, JÓZEF WOLNY

Niedzielnego”;
• wysłane za zaliczeniem pocztowym;
• zakupione w Dziale Sprzedaży
„Gościa Niedzielnego”.

Pierwszego dnia października dzieci dostaną dużą
planszę przedstawiającą zarys medalika. Potem będą
go uzupełniać otrzymywanymi każdego dnia naklejkami. W efekcie powstanie kompletny medalik. W ten
sposób dzieci łatwiej zapamiętają treść przedstawioną
na medaliku, a przekazaną przez Maryję podczas objawień. Medalik mogą zawiesić w domu, w kuchni czy
w swoim pokoju.
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www.malygosc.pl

WSZYSTKIE MATERIAŁY MOGĄ BYĆ:

Tegoroczne materiały na nabożeństwa różańcowe to
historia objawień Matki Bożej. 180 lat temu, w listopadzie 1830 r., Maryja objawiła się św. Katarzynie Labouré
i przekazała jej Cudowny Medalik.
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Numer październikowy „Małego Gościa” jest związany z materiałami na nabożeństwa różańcowe „Noś i proś”
proponowanymi przez redakcję „Małego Gościa”. Oprócz
medalika i historii jego objawienia czytelnik znajdzie
w „Małym Gościu” artykuły na ten temat.
Warto zwrócić uwagę na:
• Rozmowę z ojcem Stanisławem Jaroszem
o medalikach;
• PoWażny Temat pt.: „Miłość Boża nie rdzewieje”;
• Wypowiedzi ludzi, którzy od lat noszą medalik.
Wszystkich Księży chcemy też zainteresować
kolejną akcją „Małego Gościa” pt.: „Samochód za
grosze dla Domu Nadziei w Lusace”.
Trzy lata temu czytelnicy-uczestnicy nabożeństw różańcowych zebrali tysiące groszy, które
pozwoliły wyremontować szkołę w Rwandzie. W tym
roku w imieniu misjonarzy prosimy o coś podobnego.
Więcej szczegółów w „Małym Gościu”.

Redakcja

KONSPEKT KATECHEZY

Cudowny Medalik
Oręż z nieba
CEL:
• Zapoznanie się z życiem św. Katarzyny
Labouré oraz historią cudownego medalika.
• Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na prawidłowe korzystanie
z sakramentaliów.
• Zwrócenie uwagi, że życie chrześcĳanina, to nieustanna walka z szatanem
oraz swoimi słabościami, w której
możemy wspierać się środkami proponowanymi przez Kościół.
• Zachęta do noszenia cudownego
medalika i do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.
METODY
• Praca z tekstem.
• Tworzenie projektu graficznego w grupach.
• Prezentacja poglądów na forum klasy.
• Dyskusja.

MODLITWA

„O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy
się do Ciebie uciekamy”.

WPROWADZENIE

W zależności od poziomu nauczania, przeprowadzamy
z dziećmi lub młodzieżą krótką dyskusję na temat: kim jest
rycerz?
W przypadku szkoły podstawowej można ograniczyć się
tylko do wyglądu rycerza i jego uzbrojenia.
W klasach starszych można rozwinąć ten temat o istotę
rycerstwa. Na koniec tej części katechezy, która nie powinna
trwać dłużej niż 15 minut, przedstawiamy fragment z Listu św.
Pawła do Efezjan 6,10–18.
Jeśli w pracowni dostępny jest rzutnik multimedialny, można wspomóc się krótką prezentacją ze zdjęciami lub rycinami
przedstawiającymi rycerzy. To na pewno ubogaci zajęcia i będzie czynnikiem motywującym wyobraźnię uczniów.

ROZWINIĘCIE

Dzielimy klasę na grupy do 4 osób i prosimy, by każda grupa narysowała jeden z elementów wyposażenia rycerskiego,
o których wspomniał św. Paweł.
Po krótkiej prezentacji, skupiamy się na rzeczach służacych dawniej ochronie rycerza. Staramy się doprowadzić do
podkreślenia roli tarczy. Ukazujemy podwójną rolę tarczy,
jako ochrony przed atakiem przeciwnika oraz miejsca, na
którym często przedstawiano herby lub symbole religĳne,
świadczące o przynależności rycerza religii, narodu i rodu.
Prosimy uczniów, by przestawili graficznie i krótko uzasadnili przed klasą projekt tarczy człowieka wierzącego.
Co powinno być na niej namalowane? Najciekawsze
propozycje można nagrodzić odpowiednią oceną.
Wszystkie projekty umieszczamy w widocznym
miejscu tak, by każdy mógł zapoznać się z nimi po
zakończeniu zajęć.

PRZEBIEG LEKCJI

Po tym przechodzimy do zaprezentowania
i omówienia najbardziej znanych symboli chrześcĳan i tu rozwĳamy wątek cudownego medalika,
z wizji, jaką miała św. Katarzyna. Należy w tej części podkreślić, że medalik nie jest talizmanem, ale
wyrazem naszej wiary. Cudowny medalik powinni
nosić wszyscy, którzy wierzą w to, że św. Katarzyna
miała prawdziwe objawienie Matki Bożej, i w Jej obietnice,
skierowane do ludzi. Medalik jest jednym z wielu, jakie
można spotkać, ale jego wyjątkowość związana jest z tym, że
jego wygląd zaproponowała osobiście Maryja.
Przedstawiamy skrócony życiorys św. Katarzyny, zwracając uwagę, że skupiała się nie tyle na zewnętrznych znakach
(noszenie medalika), ile na wierności swojemu powołaniu,
a medalik był tylko zewnętrznym wyrazem jej wiary i przypomnieniem o najważniejszych wartościach, w momentach
doświadczeń.
Porównujemy medalik do tarczy, która ma nas wspierać
w walce z szatanem i trudnościami, na jakie napotykamy
w życiu. Tłumaczymy symbolikę medalika, wspierając się
materiałami dostarczonymi, przez „Małego Gościa”. Należy
położyć szczególny nacisk na uświadomienie uczniom, że medalik lub inne symbole religĳne są zewnętrznym wyrazem
naszych wewnętrznych przekonań i świadectwem naszej wiary
wobec świata.
Podsumowaniem tej części i całej lekcji powinno być porównanie św. Katarzyny do rycerza, który dzielnie znosił
przeciwności i przez całe życie pokładał ufność w obietnicach
pochodzących bezpośrednio od Matki Jezusa Chrystusa.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

• październikowy numer „Małego Gościa”;
• medalik dołączony do październikowego numeru
„Małego Gościa”;

• książeczka z historią Cudownego Medalika dołączoną do październikowego numeru „Małego Gościa”;

• materiały na nabożeństwa różańcowe „Noś i proś”
przygotowane przez redakcję „Małego Gościa”.

Strony, które warto odwiedzić:
• www.internum.misjonarze.pl/html/laboure.html
• www.angelus.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4578&Itemid=822
• www.cudownymedalik.pl/?d=CM,start,19
• www.adonai.pl/ludzie/?id=41
• www.niedziela.diecezja.torun.
pl/arch_old/2001/g0122ts.htm
• www.bractworycerskie.com.
pl/index.php
• www.rycerze.org/galerie-zdj
opracował Adam Maniura
katecheta z diecezji gliwickiej
z kilkunastoletnim stażem

