
 

Klasa II c  

26.05.2020 

Temat: Temat: ,,Kardynał Wyszyński –być kimś więcej...” 

Cele katechezy:  

 Pogłębienie świadomości chrześcijańskiej tożsamości, Wzbudzenie chęci dążenia 

do świętości jako wyzwania,  Zaproszenie do Beatyfikacji Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

 

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/Wyszynski/Scenariusz%20katechezy%20

-%20Kardyna%C5%82%20Stefan%20Wyszy%C5%84ski.pdf 

Całość katechezy pod linkiem. Proszę przepisać do zeszytu notatkę po przejściu 

całej katechezy.  

 

Klasa II c 

28.05.2020 

Temat:  Wielbi dusza moja Pana – Maryja i święci w roku liturgicznym. 

Cel ogólny: Ukazanie prawdy o kulcie Matki Bożej   i świętych w liturgii Kościoła. 

 

Spośród znanych  form pobożności niektóre mają charakter ludowy, uwarunkowany 

kulturowo, bardziej spontaniczny, a inne są formami stricte liturgicznymi.  

 Te pierwsze to: dekorowanie figur przydrożnych, tradycyjne „majówki” przed 

kapliczką, pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych, śpiewanie Godzinek o 

Niepokalanym Poczęciu NMP, peregrynacje obrazu NMP, noszenie medalików, 

odmawianie różańca itd.  

 

Liturgiczne formy kultu Matki Bożej to te, które są oficjalną modlitwą Kościoła – 

sprawowaną według ksiąg liturgicznych i zgodnie z kalendarzem liturgicznym. 

Wiąże się to z dostosowaniem czytań i stosownego formularza modlitw mszalnych. 

Najważniejsze obchody Maryjne w roku liturgicznym (patrz: Podręcznik ucznia, 

katecheza 18): 

 8 grudnia  –  Niepokalane Poczęcie NMP,  

1 stycznia  –  Świętej Bożej Rodzicielki,  

25 marca  –  Zwiastowanie Pańskie, 

 3 maja – NMP Królowej Polski, poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego –  

NMP Matki Kościoła,  

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, 

 26 sierpnia – NMP Częstochowskiej,  

8 września  – Narodzenie NMP. 

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/Wyszynski/Scenariusz%20katechezy%20-%20Kardyna%C5%82%20Stefan%20Wyszy%C5%84ski.pdf
http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/Wyszynski/Scenariusz%20katechezy%20-%20Kardyna%C5%82%20Stefan%20Wyszy%C5%84ski.pdf


 

 

Jacy święci są najbardziej popularni w naszym kraju i dlaczego?  

Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski – 8 maja (uroczystość), 

Święty Wojciech, biskup i męczennik, główny patron Polski – 23 kwietnia 

(uroczystość), Jan Chrzciciel – 24 czerwca Narodzenie Jana Chrzciciela 

(uroczystość), Święty Józef, Oblubieniec NMP – 19 marca (uroczystość), Święta 

Faustyna Kowalska, zakonnica – 5 października (wspomnienie obowiązkowe), 

Błogosławiony Jan Paweł II, papież – 22 października (wspomnienie obowiązkowe). 

Jakie istnieją formy pobożności związane ze świętymi? 

Obok form liturgicznych (uroczystości odpustowe, Msze Święte) istnieją 

pozaliturgiczne: sakramentalia (błogosławieństwa), pielgrzymki, medaliki, kult 

relikwii, nowenny, przysłowia ludowe, wspominanie patrona. Uczniowie notują w 

zeszytach wymienione formy. Oraz przepisują tabelkę 

 

 


