PISEMKO KATECHETYCZNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE
POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY
NR 1 (38)

Listopad 2012

Kochani Świetlikowcy!
Witamy po przerwie wakacyjnej, w nowym numerze świetlika. W tym
roku szkolnym postanowiłyśmy dołączyć do redakcji. Potrzebowałyśmy
czasu na zapoznanie się z pracą w redakcji i dlatego dopiero teraz oddajemy do Waszych rąk nowy numer!! Mamy nadzieję, że tegoroczne numery
będą się Wam podobać.
Magdalena Polakowska,
Sabina Smentek, Andżelika Sawicka,
Sandra Kur i Julia Gołaś.

Odmawiając różaniec oddajemy nasze radości i smutki czyli całe
nasze życie Maryi z nadzieją, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna
Jezusa Chrystusa.
Od początków chrześcijaństwa ludzie mieli potrzebę proszenia o
pośrednictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego utrwalił się w Kościele
zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł
przywitał Maryję. Dodano do nich słowa wypowiedziane przez
świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I te dwie modlitwy dały początek różańcowi,
który dla wielu Świętych stał się narzędziem rozwijania wiary.
Nazwa różańca wywodzi się ze średniowiecza. W tamtych czasach świat stworzony traktowano
jako
księgę mówiącą o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano
się
rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty,
symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowano kwiaty Bogu
i ukochanym osobom. Modlitwy były traktowane jako duchowe kwiaty.
Dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż.
Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Pierwszym świętym związanym z różańcem jest św. Dominik, któremu według legendy objawiła się
Maryja i przekazała rozpowszech+wieniec=………………..
nianie tej modlitwy na całym świecie. Różaniec stał się dla św. Domi-

nika skuteczną bronią w walce z ludźmi chcącymi zmienić prawdy wiary.
Za najstarszy chrześcijański "różaniec" uważa się sznurek z nawleczonymi kulkami, znaleziony w grobie św. Gertrudy z Nivelles (+658) –
patronki Parafii św. Gertrudy. Niestety, ten cenny zabytek gdzieś zaginął.
Najstarszy zachowany wizerunek różańca pochodzi z XIII stulecia. Jest on
wyrzeźbiony na nagrobku zmarłego w roku 1273 rycerza Gerarda, należącego do zakonu templariuszy. Liczy 158 paciorków. Dopiero na początku
XVI wieku zaczęto paciorki grupować w dziesiątki.

Święci różańcowi:
 Dzieci Fatimskie: bł. Hiacynta i Franciszek oraz Sługa Boża Łucja –
podczas kolejnych objawień Maryja prosiła: „Odmawiajcie codziennie
różaniec”
 Św. Bernadetta Soubirous podczas objawień w Lourdes odmawiała z
Maryją różaniec.
 Św. Franciszek – całym sobą przeżywał tajemnice życia Jezusa i Maryi,
które rozważamy w modlitwie różańcowej.
 Św. Pius V – dla uczczenia zwycięstwa nad Turkami pod Lepanto, które
wymodlono na różańcu, wprowadził 7 października święto Matki Bożej
Różańcowej.
 Św. O. Pio – „Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi,
bo to ona dała nam Jezusa. Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej
wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości”.
 Św. Jan Bosko – „Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce”
 Św. Jadwiga Śląska – księżna przedstawiana z różańcem w ręku.
 Św. Maksymilian Maria Kolbe – „Ja też mam karabin maszynowy. Jest
nim różaniec. Gdy go odmawiam, Zdrowaś Maryjo stają się kulami,
które trafiają grzeszników, a tamci się nawracają. Wasze karabiny zabijają, a mój ożywia”.
 Św. Józef Sebastian Pelczar – „Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi
grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia."
 św. Urszula Ledóchowska – „Życie twoje ma być Różańcem wprowadzonym w czyn. Życie różańcowe jest piękne, święte, miłe Bogu, pełne
radości i szczęścia.”
 Bł. Matka Teresa z Kalkuty – „Trzymajcie się Różańca, jak pnącze
trzyma się drzewa – bo bez Matki Bożej się nie utrzymamy.”

 Sługa Boża Paulina Jaricot – Założycielka Żywego Różańca
Październik – miesiąc nabożeństw różańcowych już minął. Nie minęła
jednak potrzeba odmawiania różańca. Każdego dnia przez cały rok możemy odmawiać różaniec rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi.
Możemy powierzać Matce Bożej nasze radości i smutki prosząc o wstawiennictwo we wszystkich naszych potrzebach. Możemy także należeć
do róży Żywego Różańca – grupy 20 osób, z których każda codziennie
odmawia dziesiątek różańca i w ten sposób odmawiany jest cały różaniec.
Zainteresowani tą grupą powinni zgłosić się do swoich katechetów.
Andżelika Sawicka, Sabina Smentek VI D

Dzień Papieski
W niedzielę 14 października 2012r. obchodziliśmy XII Dzień Papieski. Tego roku
odbywał się on pod hasłem: Jan Paweł II –
Papież Rodziny. Od lat Dzień Papieski jest
okazją do przypomnienia sobie nauczania
naszego wielkiego Rodaka. Bł. Jan Paweł II
szczególną troską otaczał dzieci i młodzież.
Dlatego od lat przeżywając Dzień Papieski,
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiera fundusze na stypendia dla
zdolnych, lecz ubogich dzieci i młodzieży z naszego kraju. W naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z pomocy korzysta 128 stypendystów. Jest
też 22 kandydatów do otrzymania stypendium w tym roku szkolnym.
Nasi koledzy ze Szkolnego Koła Caritas im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty współpracując z Zespołem Caritas z parafii św.
Gertrudy uczestniczyli w zbiórce Dzieła
Nowego Tysiąclecia. Zbiórka trwała od
godz. 800 do 1900 przy kościele św. Gertrudy w Darłowie.
Dzieci towarzysząc dorosłym, którzy
zbierali pieniądze, wręczały ofiarodawcom pamiątkowe naklejki i obrazki.
Zachęcały też wszystkich do ofiarowania choć symbolicznego grosza.
Zachęty dzieci były bardzo skuteczne – nie wielu ludzi potrafiło przejść
obojętnie, kiedy prosiły one o wsparcie dla potrzebujących młodych ludzi.
Julia Gołaś, Sandra Kur kl. V B

POLAK, KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ ŚWIATEM
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w
Wadowicach, a ochrzczony został dnia 20 czerwca
1920 roku. W Wadowicach chodził do szkoły powszechnej i do
gimnazjum, które ukończył celująco 14 maja 1938 r. Jako dziewięciolatek, tuż przed I Komunią
Świętą stracił matkę, a trzy lata
później starszego brata Edmunda. Po maturze przeniósł się wraz z ojcem do Krakowa,
gdzie rozpoczął studia polonistyczne na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety wybuch
II wojny światowej w 1939 r. uniemożliwił ich kontynuację.
Karol podejmuje pracę najpierw gońca sklepowego, potem w zakładach chemicznych Solvay. W tym
okresie Karol związał się z organizacją podziemną
„Unia”, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która
starała się m.in. ochraniać zagrożonych Żydów. Na jesieni roku 1941 Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.
W lutym 1941 r. umiera ojciec Karola. Jesienią
1942 r. wstępuje do tajnego seminarium duchownego. 1 listopada 1946
roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza,
15 listopada Karol wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Uniwersytecie Athenaeum Angelicum. W 1948
roku ukończył studia – jednak z powodu braku funduszy na wydanie pracy
doktorskiej drukiem, nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu
nadany dopiero w Polsce. Karol Wojtyła został skierowany do pracy w
parafii Niegowić na okres 7 miesięcy. Od tego momentu rozpoczął się dla
młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny
czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury.
W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chór gregoriański. Nadal
często wyprawiał się z młodzieżą na wycieczki. Podczas takich wycieczek,

ksiądz chcąc zmylić ówczesną milicję zdejmował sutannę i kazał nazywać
się wujkiem.
W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. 30 grudnia 1963 roku Karol Wojtyła został mianowany
arcybiskupem metropolitą krakowskim. W roku 1967 otrzymał tytuł kardynała.
Na zwołanym po śmierci
Jana Pawła I konklawe w roku
1978 Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię
Jana Pawła II. Wynik wyboru
ogłoszono 16 października. Jan
Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również
pierwszym po 456 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in., Polskę ( 9 razy), USA ( 7
razy), Francję ( 7 razy) i wiele innych państw.
W dniu 13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu
Św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony
przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę. Papież wybaczył
swojemu zamachowcowi i odwiedził go w więzieniu.
Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w
mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił
ją aż do śmierci. Jego długoletnie zmagania z chorobą i starością są osobistym przykładem głoszonych na ten temat
poglądów, w których podkreślał godność
ludzkiego cierpienia oraz odnosił je do męki
Chrystusa. 13 maja 1992 roku papież ustanowił światowy dzień chorego.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005
roku o godzinie 21:37.
Magdalena Polakowska kl. VI E

„Pola nadziei”
20 października nasi koledzy
ze Szkolnego Koła Caritas przystępując do 16 edycji akcji „Pola nadziei” zasadzili żonkile przy Domu
Hospicyjno-opiekuńczym w Darłowie. Celem tej akcji jest nie tylko
pozyskanie środków finansowych
na funkcjonowanie hospicjum i
opiekę nad chorymi w ostatnim
okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej mającej na celu
uwrażliwienie całego społeczeństwa
Darłowa na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych, umierających, a także
osób starszych.
Dlaczego żonkile? Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem
nadziei na nowe życie – odrodzenie, a
dzisiaj żonkil jest symbolem nadziei w
walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Ten kwiat
poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele
istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia.
Na nasze „Pola nadziei” przybyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu
oraz przedstawiciele wielu darłowskich instytucji.
Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej sprawowanej przez ks. bp Edwarda Dajczaka ordynariusza
diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.
Następnie
wszyscy zasadzili cebulki żonkili w ogrodzie przy
hospicjum. Dla każdego sadzącego członkowie
SKC przygotowali wizytówki w kształcie żonkili,
które sadzący wtykali przy posadzonej przez siebie
cebulce.
Akcja „Pola nadziei” zakończy się na wiosnę. Wtedy wręczymy kwiat żonkila tym, którzy będą składać ofiary na funkcjonowanie
hospicjum.

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki. Potrzebna będzie umiejętność posługiwania się Pismem Świętym – każdą odpowiedź właśnie tam znajdziecie. Rozwiązanie zapisane na kartce i podpisane imieniem oraz nazwiskiem należy składać do swoich katechetów do 20 listopada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Czym była na początku ziemia? (Rdz 1,2)
Miasto galilejskie, do którego Bóg posłał Anioła Gabriela. (Łk1,26)
Zarządził go cezar August (Łk 2,1)
Dokąd mieli pójść uczniowie po zmartwychwstaniu, by spotkać Jezusa (Mt 28, 10)
5. Przywódca demonów (Łk11, 15)
6. Ludzie ze wszystkich krajów kupowali je w Egipcie od Józefa.
(Rdz 41, 57)
7. Było do czasów Jana?( Łk 16,16)
8. Wyszedł naprzeciw Jezusa w kraju Gerazeńczyków (Łk 8, 26-39)
9. Ile aniołów ujrzał w widzeniu Jan? (Ap 8,2)
10. Spierali się z Jezusem o tradycję (Mk 7,1)
11. Kto narzekał na Hebrajczyków? (Dz 6,1)
12. Znad czego powrócił Jezus? (Łk 4,1)
13. W którym miejscu złożenia ciała Jezusa siedział pierwszy anioł?
( J20,12)
1.
2.
3.
4.
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