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Wierzący w Zmartwychwstałego Jezusa,
z radością oczekują
swego zmartwychwstania!

Witajcie w nowym numerze Świetlika!
Witamy po wakacyjnej przerwie i życzymy Wam samych sukcesów
w nauce. Potrzebowaliśmy trochę czasu na wydanie tego numeru, żeby
móc wprowadzić w redakcyjną pracę uczniów z klas czwartych i piątych.
W nowym roku szkolnym redakcja Świetlika wzbogaciła się o nowych
członków, których serdecznie witamy i życzymy owocnej pracy w naszym
gronie.
Ten numer poświęcony jest świętom przypadającym na początek
listopada: Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dniem Zadusznym (2 listopada) - artykuł P. Dudzińskiego. Pragniemy też podzielić się z Wami refleksją nad chrześcijańskim podejściem do śmierci. Chcielibyśmy także
zwrócić Waszą uwagę na to, dlaczego chrześcijanin nie powinien brać
udziału w Halloween (artykuł F. Mordacza). I choć minął już październik miesiąc różańca, przedstawiamy kilka informacji o różańcu, bo jest to modlitwa na cały rok (artykuł K. Wardy i M. Sabinicz).
Od tego numeru rozpoczynamy także serię artykułów prezentujących postaci świętych w dziale: Żywoty świętych. Tym razem przedstawiamy św. Katarzynę Labourne.
No i oczywiście jak zwykle pojawiać się będzie krzyżówka w dziale: Biblijne łamanie głowy. Rozwiązanie krzyżówki wymagać będzie
umiejętności posługiwania się Pismem Świętym, więc radzimy wszystkim
ćwiczyć tę umiejętność. Jak zwykle spośród poprawnych odpowiedzi będziemy losować jedną, która zostanie nagrodzona.

Uroczystość
Wszystkich Świętych
Uroczystość
Wszystkich
Świętych wywodzi się głównie z czci
oddawanej męczennikom, którzy
oddali swoje życie dla Chrystusa, a
których nie wspomniano ani w miejscowych opisach męki, ani w kanonie
Mszy Świętej. W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych (ziemskich
szczątek ciała, lub ich części) na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego kościoła. Kiedy w 610 r. papież

Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon,
kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod
wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć
wszystkim zmarłym męczennikom 1 maja. Grzegorz III w 731 przeniósł tę
uroczystość na dzień 1 listopada, który był dniem poświęconym pamięci
nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego,
czyli wszystkich zbawionych - przebywających razem z Jezusem w niebie.
Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto
na cały Kościół.

DZIEŃ ZADUSZNY - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
W Zaduszki 2 listopada odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z
rodziny i uczestniczy się w Mszach,
modląc się w intencji zmarłych. Tego
dnia istnieje tradycja zapalania świeczek
czy zniczy na grobach zmarłych oraz
składania kwiatów, wieńców lub też
innego typu ozdób mających być symbolem pamięci o tej osobie. Tradycja
stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania ognisk na grobach, wierzono bowiem, że ogrzeją one błąkające się po ziemi dusze. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w
chrześcijaństwie w roku 998 św. Odilon opat z Cluny, jako przeciwwagę
dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych (stąd nazwa ,,Zaduszki”) wyznaczył pierwszy dzień po
Wszystkich Świętych. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i
śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła
się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym
kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata Benedyktów zezwolił, aby tego dnia odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni
żałobne. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata benedyktynów
zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji
poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża.
Piotr Dudziński i Kornelia Rybarczyk kl. VI C

Halloween – niewinna zabawa czy duchowe zagrożenie?
Dlaczego chcesz uczestniczyć w obchodach Halloween? Czym jest dla
nas to amerykańskie święto? Większość ludzi mówi, że to tylko dla zabawy
przebieramy się za wiedźmy, kościotrupy, szkielety, śmierć, wilkołaki. Chcemy tylko zebrać cukierki, a dekoracje z podświetlonej dyni wyglądają tak
zabawnie. My przecież nie traktujemy tego poważnie. My może nie, ale nie
wiemy czy szatan tego nie bierze na poważnie. Ten wieczór zawsze był poświęcony jego czarnej i złośliwej magii.
Halloween wywodzi się z pogańskiego, celtyckiego obyczaju All Hallow's Eve. W XIX w. przywędrowało ze Szkocji do Stanów Zjednoczonych,
gdzie do dziś jest obchodzone najhuczniej. Elementy tradycji Halloween wywodzą się z ceremonii druidów (międzyplemienny zakon starożytnych kapłanów celtyckich z siedzibą w Brytanii). Druidzi żyli w czasach przedchrześcijańskich i oddawali cześć magii i złym mocom.
Halloween obchodzono w noc z 31 października na 1 listopada. Ludy
celtyckie tę noc traktowały w sposób szczególny. Wieczorem kończyło się
lato i stary rok, a o świcie zaczynała się zima i nowy rok. Wierzono, że tego
wieczoru duchy zmarłych powracają do swoich byłych domów, by odwiedzić
żyjących. Żyjący zaś musieli przygotować na ten dzień jedzenie dla złych
duchów, by oddać im cześć. Podświetlona dynia natomiast dla starożytnych
oznaczała potępioną duszę i zapalali ją, by poinformować, że czczą demony.
Uczestnicząc w obrzędach przebierańców nieświadomie czy też dla
zabawy bierzemy udział w praktykach poświęconych szatanowi. Ci, którzy
miłują Pana Boga, powinni trzymać się z dala od obrzędów oddających cześć
złym duchom. Powinniśmy pamiętać, że naszym panem jest Zmartwychwstały
Jezus.
Wiele katolickich rodzin na Zachodzie ma problem jak wytłumaczyć
swoim dzieciom, że nie powinny uczestniczyć w Halloween skoro ich koledzy
tak się bawią. Dlatego w miejsce zabawy halloweenowej organizują im All
Saints Party (Zabawę Wszystkich Świętych). W czasie tej zabawy dzieci
przebierają się za postacie świętych, anioły i postacie biblijne. Organizowane
są konkursy biblijne, jest też taniec i muzyka, słodycze.
Ciekawy pomysł zrodził się w Paryżu. Od kilku lat organizowane są tu
czuwania modlitewne dla młodzieży. Nazywa się je "Holy wins" - czyli
"Święty zwycięży". Młodzi śpiewają, modlą się, spędzają razem czas. Kilka
tysięcy z nich bawi się podczas koncertu przed kościołem Saint Sulpice. Może

kiedyś i u nas zamiast postaci z horroru pojawią się postacie świętych. W
Szczecinku i Koszalinie już są.
Filip Mordacz kl. VIC

Św. Katarzyna Labourne
i ,,Cudowny Medalik’’
Urodziła się 2 maja 1806r. w burgundzkiej
wiosce Fain-lès-Moutiers. Zmarła 31 grudnia 1876r.
w Paryżu. Pochodziła z wielodzietnej rodziny chłopskiej. 9 października 1815r. zmarła jej matka. Po
pogrzebie matki Katarzynę zabrała ciotka Małgorzata. Dwa lata później dwunastoletnia Katarzyna wróciła do domu po tym jak jej starsza siostra wstąpiła
do klasztoru. Katarzyna pomagała ojcu w prowadzeniu gospodarstwa: zajmowała się prowadzeniem domu, gotowaniem i opieką nad młodszym rodzeństwem. Gdy miała 21 lat wyznała ojcu, że chce wstąpić do klasztoru, ale ten
sprzeciwił się jej planom i wysłał do pracy w Paryżu, w restauracji brata. W
wieku 24 lat dzięki pomocy braci i jednej z bratowych wstąpiła do zakonu
szarytek w Paryżu. W czasie odbywania nowicjatu 1830r. objawiła się jej Maryja. Objawienia św. Katarzyny Labourne dotyczyły „Cudownego Medalika –
tak bardzo szybko zaczęto nazywać medalik wybity na polecenie jakie Katarzynie przekazała Maryja. Było ich łącznie 5. Najbardziej znane są dwa objawienia.
Pierwsze objawienie Maryi było w nocy z dnia 18 na 19 lipca 1930
roku. Kiedy spała ukazał się jej anioł, zbudził ją i zaprowadził do klasztornej
kaplicy. Tam zjawiła się jej Matka Boża, skarżyła się na publiczne łamanie
przykazań, zapowiedziała kary, jakie spadną na Francję i zachęciła Katarzynę
do modlitwy i uczynków pokutnych.
W nocy z dnia 26 na 27 listopada tego samego roku ten sam anioł w
podobny sposób obudził św. Katarzynę i wprowadził ją do kaplicy. Święta
ujrzała Najświętszą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, depczącą stopą
łeb piekielnego węża. W rękach trzymała kulę ziemską, jakby ją chciała ofiarować Panu Bogu. Równocześnie Święta usłyszała głos: "Kula, którą widzisz,
przedstawia cały świat i każdą osobę z osobna". Niebawem obraz zmienił się.
Matka Boża miała ręce szeroko rozwarte i spuszczone do dołu, a z Jej dłoni
wytryskały strumienie promieni. Usłyszała ponownie głos: "Te promienie są
symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie o nie proszą". Święta ujrzała następnie literę M z wystającym z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a

pod literą M dwa Serca: Jezusa i Maryi. Najświętsza Maryja stoi na kuli ziemskiej. Oznacza to, że ona jest nie tylko naszą Matką, lecz także Królową Ziemi
i całego Wszechświata. Miażdży swą stopą węża, który symbolizuje szatana,
próbującego skrzywdzić ludzi i porwać ich do piekła.
Matka Boża jest o wiele potężniejsza od szatana i łatwo
go miażdży. Ochrania ona wszystkie swe dzieci, które z
ufnością oddają się Jej pod opiekę.
Z rąk Maryi wychodzą świetliste
promienie, które są symbolem łask,
jakie za pośrednictwem Niepokalanej Dziewicy otrzymują wszyscy
ci, którzy proszą o nie z ufnością.
Maryja kazała Katarzynie
wybić medalik z takim wizerunkiem i napisem: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy".
Piotr Dudziński kl.VI C, Patryk Kumoch kl. V

Wieniec z róż
„Wieniec z róż” tak bywa nazywany znany
nam od dawna różaniec. Chcemy dzisiaj wyjaśnić
czym jest różaniec i skąd się wziął. Różaniec to modlitwa i jednocześnie przedmiot ułatwiający tę modlitwę.
Różaniec ma 58 koralików.
Skąd wzięła się nazwa różaniec?
W średniowieczu modlitwy traktowane były
jako duchowe kwiaty. Dlatego odmawianie różańca
porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Legenda opowiada o pewnym człowieku, który każdego dnia robił
wieniec z róż dla Maryi. Pewnego dnia postanowił wstąpić do klasztoru. W
klasztorze miał za mało czasu, by robić wieńce. Już chciał zrezygnować z
klasztoru, gdy spotkał starego mnicha. Ten dał mu taką radę: „Jeśli chcesz
życiem nowym cieszyć Maryję Królową, z szlachetnych czynów wianek w każdy dzień niech dostanie”.
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza
i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym
świecie. Różaniec dla św. Dominika stał się bronią w
walce z przeciwnikami wiary. Legenda mówi, że w
czasie jego wypraw w obronie wiary zrodziła się właśnie modlitwa różańco-

wa. Wówczas objawiła mu się Matka Boża i poleciłam mu, by głosił kazania i
łączył je z odmawianiem Psałterza Maryi.
Nie był to jednak Różaniec w formie, którą dziś odmawiamy i uczymy
się na katechezie. Jak modlono się dawniej? Jak był nazywany?
Psałterz Maryi
Pierwszą formą różańca był Psałterz Maryi. Podczas odmawiania Psałterza odmawiało się 150 Zdrowaś Mario i 15 razy Ojcze nasz, czyli jedno
Ojcze nasz na 10 Zdrowaś Mario. Liczba odmawianych Zdrowaś Mario nawiązywała do ilości psalmów umieszczonych w Piśmie Świętym stąd nazwa
psałterz. Dopiero później odmawianie modlitw połączono z rozważaniem tajemnic z życie Jezusa i Maryi.
Żywy Różaniec
Żywym Różańcem nazywa się grupę osób, z których każda codziennie
odmawia jedną dziesiątkę różańca w intencji wskazanej przez zelatora (osobę
prowadzącą grupę). W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec.
Grupa nazywana Różą Żywego Różańca liczy dwadzieścia osób (jak dwadzieścia tajemnic różańca).
Martyna Sabinicz i Kinga Warda kl. IVB

Czy wierzący może bać się śmierci?
Na katechezie w klasie trzeciej podczas omawiania tajemnic bolesnych różańca jeden z chłopców zapytał katechetkę: "Co to właściwie jest
śmierć?". Katechetka odpowiedziała, starając się wyjaśnić to jak najprościej,
by chłopiec mógł zrozumieć. Mówiła, że jest to przejście do lepszego świata,
gdy dusza opuszcza ciało. Tłumaczyła, że dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, nasza śmierć jest przejściem do życia z Bogiem o czym
przekonuje nas nasza wiara. Kiedy skończyła tłumaczenie chłopiec rozmarzonym głosem powiedział: "To ja chciałbym już teraz umrzeć". Ktoś z jego kolegów głośno wyraził swoje oburzenie: "Co ty mówisz? Tak nie można". Wtedy katechetka powiedziała, że ten chłopiec dobrze zrozumiał to, co im tłumaczyła, że śmierć dla wierzących nie jest końcem, tylko przejściem do lepszego
życia. Dlatego nie powinniśmy się jej lękać. Wystarczy tylko żyć w przyjaźni
z Bogiem, a możemy być pewni, że trafimy do nieba.
Trudniej sprawa śmierci wygląda wtedy, gdy dotyczy kogoś nam bliskiego np. rodzica. Musimy wtedy pogodzić się z rozstaniem. Należy jednak
pamiętać, że jest to tylko rozstanie chwilowe i częściowe. Przecież wszyscy
kiedyś spotkamy się w niebie. A teraz dzięki świętych obcowaniu możemy z
naszymi bliskimi zmarłymi pozostawać w modlitewnym kontakcie: oni wstawiają się za nami u Boga, a my prosimy o zbawienie dla nich.

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!
Jak zwykle w tym miejscu krzyżówka wymagająca umiejętności posługiwania się
Pismem Św. Tym razem główne hasło przypomni nam słowa z Wyznania wiary.
Rozwiązania należy składać do katechetów do 15 listopada.
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1. Uczyni to potomstwo niewiasty z głową węża - Rdz 3,15
2. Miał obietnicę, że nie umrze dopóki nie ujrzy Zbawiciela - Łk 2,25-26
3. Uzdrowił go Jezus w Betsaidzie Mk 8, 22-26
4. Uzdrowił go Jezus po opuszczeniu Kafarnaum - Mk 1, 40 - 45
5. Uzdrowił go Jezus w kraju Gerazeńczyków – Łk 8, 26-31
6. Na tym drzewie Jezus szukał owoców - Mk 11, 12-14
7. Przełożony synagogi, któremu umarła córka - Mk 5, 22-23.35
8. Prosiła Jezusa o wyrzucenie złego ducha z córki - Mk 7, 26
9. Nie stawia się pod nim światła - Mt 5, 15
10. Brat Marii i Marty z Betanii - J 11, 1-3
11. O robotnikach tam pracujących Jezus opowiedział przypowieść - Mt 20, 1-16
12. Wychodząc z tego miasta Jezus uzdrowił dwóch niewidomych - Mt 20, 29-34

