Renata Chrzanowska
Temat: Tam, nie może Cię zabraknąć...

1.
-

Cele katechetyczne:
wyjaśnienie terminu peregrynacja,
ukazanie czym jest peregrynacja symboli ŚDM,
zachęcenie do włączenia się w program peregrynacji symboli ŚDM w swoim
dekanacie.

2. Słowa klucze:
peregrynacja, symbole ŚDM

3. Uwagi metodyczne:
a. pomoce dydaktyczne:
mapa (materiały pomocnicze A), informacje nt. peregrynacji symboli ŚDM (materiały
pomocnicze B), słowa Jana Pawła II (materiały pomocnicze C), zdjęcia symboli ŚDM
(materiały pomocnicze D), kredki, pisaki, kartki A4.
b. metody:
pokaz, praca z tekstem, gra dydaktyczna, ćwiczenie plastyczne, inscenizacja

c. literatura i środki audiowizualne:
- wykorzystane:
 Jan Paweł II, Krzyż Roku Świętego, L'Osservatore Romano, 4/1984, s.1.
 http://www.lsorzeszow.pl/index.php/liturgia/slownik-liturgiczny, dostęp: 22.04.2016.
 http://www.krakow2016.com/peregrynacja-symboli-sdm, dostęp 22.04.2016.
 https://www.dropbox.com/sh/y1ot52ncbcebl7j/AAAa3WeLIWQpW6RFzi17EgQaa/M
ateria%C5%82y%20duszpasterskie/B%20%20Dedykacja%20Krzy%C5%BCa.docx?dl=0,
dostęp: 22.04.2016.

4. Plan katechezy:
A. Wstęp - ok. 15 min.
Ćwiczenie Mapa
B. Rozwinięcie - ok. 20 min.

Ćwiczenie Peregrynacja symboli ŚDM
C. Zakończenie - ok. 10 min.
Ćwiczenie Tam nie może Cię zabraknąć...

5.Przebieg katechezy:
A. Wstęp
Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą Pod Twoją obronę i modlitwą
Światowych Dni Młodzieży, w intencji tego spotkania. Następnie katecheta w widocznym
miejscu na tablicy umieszcza mapę (materiały pomocnicze A), obok niej przykleja zdjęcia:
krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Po czym rysuje na tablicy poniższy
schemat i prosi, by uczniowie spróbowali odgadnąć hasło, stanowiące słowo klucz do: mapy
oraz ilustracji: krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej.

-----------Jeśli młodzież będzie miała problem z odgadnięciem hasła: PEREGRYNACJA, można poprosić,
by podawali poszczególne litery i w ten sposób uzupełnić powyższy schemat.
Na koniec tego ćwiczenia katecheta wyjaśnia termin „peregrynacja” (materiały pomocnicze
B), po czym stawia młodzieży pytanie:
 Jak myślicie, co oznaczają daty przedstawione na mapie?
Po wysłuchaniu odpowiedzi wyjaśnia, iż daty te określają czas, w jakim odbędzie się
peregrynacja symboli ŚDM w poszczególnych diecezjach w Polsce. Prosi, by młodzież w
zeszytach zanotowała definicję peregrynacji oraz daty, w jakich odbędzie się ona w
archidiecezji krakowskiej.
Przykładowa notatka:
Peregrynacja - w pierwotnym znaczeniu pielgrzymka odbywana w celach religijnych, ale
także nawiedzanie świątyń przez obrazy oraz relikwie świętych. W archidiecezji krakowskiej
trwać będzie od 20 maja 2016 roku do 31 lipca 2016.

B. Rozwinięcie
Ćwiczenie Peregrynacja symboli ŚDM stanowi główny element tej części katechezy.
Katecheta dzieli młodzież na pięć grup, którym wręcza informacje nt. peregrynacji symboli
ŚDM (materiały pomocnicze B), oraz kartki A4, pisaki i kredki.
Zadaniem zespołów jest:
- grupa I – Proszę przygotować ulotkę dla uczniów ze szkoły, w której zachęcicie
waszych kolegów do udziału w peregrynacji symboli ŚDM.
- grupa II – Proszę przygotować krótką inscenizację skierowaną do mieszkańców:
osiedla, ulicy, miejscowości, w której mieszkacie, zachęcającą do udziału w

-

-

peregrynacji symboli ŚDM.
grupa III – Proszę ułożyć krótki komunikat radiowy, skierowany do parafian, w którym
zachęcicie do udziału w peregrynacji symboli ŚDM.
grupa IV – Proszę przygotować krótką informację na facebook, skierowaną do
waszych znajomych, w której zachęcicie do jej „zalajkowania” oraz udziału w
peregrynacji symboli ŚDM.
grupa V – Proszę przygotować krótką piosenkę w stylu hip-hop, skierowaną do
waszych sąsiadów, poprzez którą zachęcicie do udziału w peregrynacji symboli ŚDM.

Czas na wykonanie zadania ok. 10 min. Po czym zespoły prezentują efekty pracy na forum
klasy. Warto nagrodzić najlepszych np. plusami z aktywności.
Przygotowane przez uczniów materiały można wykorzystać w gazetce szkolnej lub parafialnej.

C. Zakończenie
Podsumowaniem katechezy jest ćwiczenie Tam nie może Cię zabraknąć...
Katecheta prosi, by uczniowie w zeszytach napisali 3 powody, dla których powinni wziąć
udział w peregrynacji symboli ŚDM w swoim dekanacie. Czas na wykonanie polecenia ok. 2
min. Następnie wybrane osoby odczytują swoje prace. Najlepsze wypowiedzi można zapisać
na tablicy. Katecheta podsumowuje ćwiczenie zachęceniem młodzieży do udziału w
peregrynacji symboli ŚDM w swoim dekanacie (podajemy konkretne informacje, dotyczące
czasu i miejsca).
Na koniec warto odczytać słowa Jana Pawła II nt. krzyża (materiały pomocnicze C).

6. Materiały pomocnicze:
A. Ćwiczenie Mapa

B. Informacje nt. peregrynacji symboli ŚDM
Peregrynacja - w pierwotnym znaczeniu pielgrzymka odbywana w celach religijnych, ale
także nawiedzanie świątyń przez obrazy oraz relikwie świętych.
http://www.lsorzeszow.pl/index.php/liturgia/slownik-liturgiczny, dostęp: 22.04.2016.
Począwszy od Niedzieli Palmowej 2014 roku, kiedy na Placu Św. Piotra w Rzymie symbole
ŚDM, Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani młodzież z Brazylii przekazała młodym
Polakom – rozpoczęła się peregrynacja symboli ŚDM po naszym kraju. Ostatnio, były u nas w
roku 2010, z okazji 25-lecia ŚDM i w ciągu dwóch miesięcy odwiedziły wówczas 39 diecezji.
Peregrynacja symboli ŚDM jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania kraju gospodarza do Światowych Dni Młodzieży. Symbole pielgrzymują od diecezji do diecezji, od
miasta do miasta; odwiedzają kościoły i więzienia, szkoły i szpitale. Młodzi i starsi na
własnych ramionach noszą Krzyż i ikonę po ulicach, adorują je na placach i z wielką czcią
całują, niczym relikwie. W poniedziałek, 14 kwietnia 2014, prosto z Rzymu, symbole
przyjechały do Polski. Przywieźli je przedstawiciele młodych z całego kraju, a wśród nich

najliczniejsza delegacja z diecezji poznańskiej, która jako pierwsza gościła symbole ŚDM. Po
odwiedzeniu diecezji poznańskiej, kaliskiej, włocławskiej, warszawsko-praskiej i siedleckiej,
Krzyż i Ikona peregrynują po krajach naszych sąsiadów. Od 29 czerwca 2014 roku odwiedziły
kolejno Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i
Czechy. Do Polski symbole wróciły 14 grudnia 2014 roku i pozostaną już u nas do Światowych
Dni Młodzieży. Peregrynacja po diecezjach zakończy się w diecezji krakowskiej. Krzyż i ikona
Matki Bożej obecne będą podczas wszystkich wydarzeń centralnych, a następnie powędrują
dalej, do innych miejsc, a w końcu trafią do kraju, który gościć będzie kolejne Światowe Dni
Młodzieży. I tak – miejmy nadzieję – pozostanie na zawsze. Peregrynacja po diecezji
krakowskiej trwać będzie od 20 maja 2016 roku do 31 lipca 2016 Krzyż Światowych Dni
Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani obecne będą także podczas
centralnych wydarzeń spotkania młodych z papieżem w Krakowie.
http://www.krakow2016.com/peregrynacja-symboli-sdm, dostęp 22.04.2016.
C. Słowa Jana Pawła II
„Umiłowani młodzi,
u kresu Roku Świętego
powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego:
Krzyż Chrystusa.
Ponieście go na cały świat jako znak miłości,
którą Pan Jezus umiłował ludzkość
i głoście wszystkim.
że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym
jest ratunek i odkupienie”.
(L'Osservatore Romano, wydanie polskie, 4/1984, s.1)
D. Symbole ŚDM:

