
 

KATECHEZA SZKOLNA  

PRZED PEREGRYNACJĄ KOPII IKONY JASNOGÓRSKIEJ  

W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 

KLASY VII – VIII 

 INFORMACJA DLA KATECHETY 

 

MATERIAŁY DO LEKCJI: 

1. Lekcja online: https://bit.ly/nawiedzenie-gniezno-7-8 

2. Materiały dodatkowe: krzyżówka z hasłami w załączniku 

3. Harmonogram peregrynacji w archidiecezji: https://archidiecezja.pl/wp-

content/uploads/2022/02/Plan-nawiedzenia-2022-2023.pdf 

4. Harmonogram misji/rekolekcji przed nawiedzeniem, oraz doby nawiedzenia: na 

stronach internetowych parafii lub w ogłoszeniach duszpasterskich 

UWAGA: Prosimy o przeprowadzenie lekcji w stosownym czasie przed planowaną datą 

peregrynacji (zalecane ok. 7-14 dni przed). W parafiach, w których peregrynacja przypada 

w czasie wakacyjnym, prosimy o przeprowadzenie lekcji pod koniec roku szkolnego. 

 

PROPOZYCJA TEMATU KATECHEZY: 

Wyprawa miłosierdzia. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

Katecheta rozpoczyna lekcję dowolną modlitwą za wstawiennictwem Matki Bożej  

(np. Zdrowaś Maryjo… Pod Twoją obronę…), po czym sprawdza obecność uczniów na 

zajęciach. Po czynnościach wprowadzających i organizacyjnych informuje uczniów o lekcji, 

która tym razem będzie przebiegać w innej formie: weźmie w niej udział także ksiądz 

Przemysław Robaszkiewicz, który zaprezentuje nam temat związany z nadchodzącymi 

wydarzeniami w naszej archidiecezji. 

Następnie katecheta rozdaje uczniom kartę pracy (załącznik) oraz odtwarza lekcję  

z linku na platformie YouTube. Na karcie znajduje się test (sprawdzian uwagi uczniów w czasie 

zajęć) – odpowiedzi na poszczególne pytania będą pojawiać się w kolejności. 

UWAGA! W czasie lekcji przewidziane są przerwy przeznaczone dla zastanowienia się 

przez uczniów nad danym zagadnieniem – katecheta nadzoruje, czy podany czas jest 

wystarczający. W przypadku potrzeby większej ilości czasu prosimy  

o wstrzymanie lekcji, a po wykonaniu zadania przez wszystkich uczniów, odtworzenie dalszej 

część katechezy.  

Na zakończenie lekcji katecheta podsumowują ją w kilku słowach oraz podaje uczniom 

daty peregrynacji obrazu w ich parafii/parafiach. Zaprasza także do uczestnictwa w dniu 

nawiedzenia podając szczegóły doby nawiedzenia (w szczególności aktywności dla  młodzieży).  

https://bit.ly/nawiedzenie-gniezno-7-8
https://archidiecezja.pl/wp-content/uploads/2022/02/Plan-nawiedzenia-2022-2023.pdf
https://archidiecezja.pl/wp-content/uploads/2022/02/Plan-nawiedzenia-2022-2023.pdf


Czas trwania materiału wideo: 30 min 

 

NOTATKI KATECHETY: 

Dzień peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej: 

Msza dla dzieci i młodzieży (dla rodzin):  godz.:  

Czuwanie młodzieży przy kopii Ikony:  

Dodatkowe aktywności w dobie nawiedzenia: 

 

ROZWIĄZANIE TESTU Z KARTY PRACY:

1) Który Papież jako pierwszy miał przybyć 
na Jasną Górę, jednak z powodów sytuacji 
politycznej było to niemożliwe? 

a) Jan XXIII  
b) Jan Paweł II 
c) Paweł VI  
d) Franciszek 

2) Jaka modlitwa odmawiana jest każdego 
dnia o godz. 21:00? 

a) Nabożeństwo różańcowe 
b) Apel Jasnogórski 
c) Nowenna Maryjna 
d) Akt zawierzenia Maryi  

3) Ile sukienek Maryi znajduje się obecnie 
w skarbcu na Jasnej Górze? 

a) 3  
b) 5  
c) 7  
d) 9 

4) W którym roku miał miejsce napad, po 
którym na policzku Maryi pozostały rysy? 

a) 1820  
b) 1430 
c) 1560  
d) 1743 

 

5) Który Ewangelista według legendy miał 
być autorem Ikony Jasnogórskiej? 

a) Św. Łukasz 
b) Św. Mateusz 
c) Św. Marek 
d) Św. Jan 

6) Kto po raz pierwszy oficjalnie nazwał 
Maryję Królową Polski? 

a) Król Stanisław August Poniatowski 
b) Bł. Stefan Kardynał Wyszyński 
c) Król Jan Kazimierz 
d) Książę Władysław Opolczyk 

7) Który raz Maryja nawiedza  
Archidiecezję Gnieźnieńską? 

a) pierwszy 
b) drugi 
c) trzeci 
d) czwarty 

 

 

 

 

 


