P R O G R A M SZKOLNEGO KOŁA RÓŻAŃCOWEGO
„Dzieci z Fatimy”
Wstęp
Program został opracowany na podstawie przemyśleń i działań związanych
z przybliżeniem uczniom wartości i zachęcenie do wspólnej modlitwy „Żywego Różańca”.
Zwraca na to uwagę papież Jan Paweł II w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” wzywając
wszystkich: „Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca”.
Program ten ma przyczynić się do kształtowania u uczniów wrażliwości na potrzeby innych ludzi
i poczucia świadomości istnienia obok drugiego człowieka. Celem programu jest ukazanie postaci ludzi
szczególnie oddanych modlitwie różańcowej oraz uświadomienie uczniom, że tak wiele zależy od nich
samych, od ich solidarnej miłości wyrażonej w modlitwie i ofierze.
Jest realizowany podczas 1-godzinnych spotkań raz w miesiącu. Zakłada również pracę indywidualną
uczniów w domu.
Program, częstotliwość i czas trwania spotkań może ulegać zmianie w zależności od warunków realizacji
i aktualnych potrzeb.
Dodatkowe comiesięczne spotkania modlitewne będą odbywały się w pierwszy piątek miesiąca
w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława w Kleczanowie.
Cele Koła Żywego Różańca KŻR:
1. Szerzenie kultu Matki Bożej Różańcowej i Jezusa;
2. Kształtowanie swojego życia według tajemnic różańca;
3. Zrozumienie mocy i znaczenia modlitwy różańcowej;
4. Świadome przeznaczenie czasu dla Pana Boga;
5. Umacnianie wiary;
6. Kształtowanie cnót chrześcijańskich;
7. Budowanie wspólnoty
8. Wytrwanie w dobrym;
9. Bronienie od złego siebie i innych.
10. Budowanie więzi modlitewnej między członkami wspólnoty.

Obowiązki uczestników KŻR:
1. Wierne odmawianie jednej dziesiątki modlitwy różańcowej z rozmyślaniem konkretnej
tajemniczki każdego dnia;
2. Uczestniczyć w zmianie tajemnic różańca;
3. Udział w nabożeństwach październikowych oraz głębsze przeżywanie świąt ku czci Najświętszej
Maryi Panny;
4. Systematycznie przystępować do sakramentów świętych;
5. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

Treści programowe:
Treści programowe

Sposób i formy realizacji

Z Maryją ofiarujemy
nasze życie Bogu
i ludziom

- omówienie celów zajęć,
- przypomnienie i utrwalenie
najważniejszych wiadomości
o różańcu,
-uzupełnienie składu koła różańcowego,
- przypomnienie głównych założeń koła
różańcowego
i zasad przynależności do niego.
- przygotowanie i prowadzenie
nabożeństw różańcowych.
- bł. Alan de Rupe – głosicielem
Różańca św.
- tajemnice różańcowe w Piśmie św.
- przygotowanie „Jasełek”
- wykonanie ilustracji do tajemnic
radosnych różańca św.,
- owoce modlitwy „Zdrowaś Maryjo”,
- omówienie symboli
bożonarodzeniowych.
- wykonanie ilustracji do tajemnic
światła różańca św.,
- cnoty chrześcijańskie
w modlitwie „Ojcze nasz”.
- przygotowanie i prowadzenie
nabożeństw drogi krzyżowej,
- wykonanie ilustracji do tajemnic
bolesnych różańca św.
- wykonanie ilustracji do tajemnic
chwalebnych różańca św.,
- poznajemy symbole wielkanocne,
- poznanie historii powstania litanii
loretańskiej i nabożeństwa majowego,
- udział w nabożeństwie majowym,
- podsumowanie działań koła
różańcowego w minionym roku,
- wspólne zabawy i śpiewy na świeżym
powietrzu.

Z Maryją wielbimy
Jezusa
Święci wzorem służby
Kościołowi
Razem z Maryją
oczekujemy na
spotkanie z Jezusem
Z Maryją składamy hołd
wdzięczności Bogu
Z Maryją składamy
Ojcu nasze ofiary

Wielkopostne
postanowienia
Głosimy Chrystusa z
Maryją
Z Maryją głosimy
światu Ewangelię
Podsumowanie roku
formacji

Termin realizacji
wrzesień

Liczba
godzin
1

październik

1

listopad

1

grudzień

1

styczeń

1

luty

1

marzec

1

kwiecień

1

maj

1

czerwiec

1

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
- umie modlić się na różańcu i zna poszczególne jego części;
- systematycznie modli się na różańcu i kultywuje tę formę modlitwy w swoim środowisku;
- pogłębienie więzi z Maryją i Jezusem;
- własnym przykładem głosi Ewangelię;
- wymienia najważniejsze miejsca objawień Maryjnych w Polsce i na świecie,
- zna piosenki Maryjne;
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- potrafi skupić się podczas modlitwy;
- rozumie potrzebę modlitwy w intencjach Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz innych będących
w potrzebie.

Ewaluacja
Celem oddziaływań będzie sprawdzenie przydatności tego programu poprzez dokonanie ewaluacji.
Dokona się to za pomocą ankiety oraz w formie obserwacji i rozmów indywidualnych. Dzięki temu,
zostanie dokonana ocena, w jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone cele, czego nie osiągniętą i co
należy poprawić.
Opracowała Joanna Kos
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