
PLAN  WYCHOWANIA  DUCHOWEGO  DLA  OŚRODKA  NA  ROK  SZKOLNY 

I.      Sygnalizowanie religijnych okresów w roku w oparciu o kalendarz Roku   Kościelnego. 

1.      okres Adwentu. 

2.      okres Bożego Narodzenia. 

3.      okres Zwykły. 

4.      okres Wielkiego Postu. 

5.      okres Wielkanocny. 

6.      okres Zwykły. 

II.  Uczestniczenie w nabożeństwach okresowych: 

Wrzesień 

1. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego na Jasnej Górze. 

a)      wyjście wszystkich grup wraz z wychowawcami na plac przed Szczyt Jasnogórski 

b)      uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego w ośrodku dla wszystkich wychowanków wraz 

z wychowawcami poprzedzone sakramentem Spowiedzi Św. a następnie udział we Mszy Św. 

c)      udział wychowanków w dorocznym odpuście w parafii Św. Krzyża. 

Październik 

1. Dekoracja w kaplicy z okazji miesiąca Października, poświęconego modlitwie różańcowej.  

2. Dwa razy w tygodniu wychowankowie wraz z wychowawcami gromadzą się w kaplicy na 

modlitwie różańcowej. 

3. Pogadanka na temat modlitwy różańcowej na grupach. 

4. Wykonanie najlepiej przez wychowanków na poszczególnych grupach gazetki 

okolicznościowej. 

Listopad 

1.      Nawiedzenie grobu Braci Szkolnych na cmentarzu – wspólna modlitwa poszczególnych 

grup. 

2.      Nastrojowa dekoracja w kaplicy, związana z miesiącem listopadem. 

3.      Wspólna modlitwa w kaplicy, wraz ze wszystkimi wychowankami – wypominki. 

4.      Wykonanie gazetek na grupach. 



Grudzień 

1.      Pogadanka na temat okresu Adwentu, który ma nas wszystkich przygotować do Świąt 

Bożego Narodzenia. 

2.      Wizyta Św. Mikołaja w naszym Ośrodku. Przybliżenie wychowankom sylwetki i 

postaci Św. Mikołaja oraz „ Każdy z nas może zostać Św. Mikołajem”. 

3.      Wykonanie gazetki na temat okresu Adwentu a następnie świątecznej. 

4.      Przed wyjazdem do domu na święta: 

a)      Spowiedź Św. 

b)      Wspólna Eucharystia 

c)      Wspólna Wieczerza Wigilijna i śpiewanie kolęd 

Styczeń 

1.      Występowanie naszych wychowanków w Misterium o Bożym Narodzeniu – „Jasełka”. 

Luty 

1.      Msza Św. z okazji Ofiarowania Pańskiego 2 lutego z udziałem wychowanków. 

2.      Msza Św. o szczęśliwy pobyt na feriach zimowych dla naszych wychowanków. 

3.      Uroczysta Msza Św., rozpoczynająca Wielki Post w Środę Popielcową z udziałem 

naszych wychowanków. 

Marzec – Kwiecień 

1.      Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem naszych wychowanków. 

2.      W każdą niedzielę Wielkiego Postu Bracia, wychowawcy wraz z wychowankami biorą 

udział w nabożeństwie Gorzkich Żali. 

3.      Wykonanie gazetek o tematyce Wielkiego Postu na wszystkich grupach. 

4.      W piątek, przed Niedzielą Palmową rozpoczynają się rekolekcje dla naszych 

wychowanków. 

II.      Program Rekolekcji 

Piątek – uroczyste rozpoczęcie Rekolekcji, 

-          nauka wstępna, 

-          Droga Krzyżowa, 



-          Kolacja, ok. 21. 00 pacierz wieczorny połączony z Apelem Jasnogórskim 

Sobota –   godz.8. 00 wspólny poranny pacierz w kaplicy 

-           godz.8. 15 śniadanie 

-           godz. 9. 30 nauka rekolekcyjna 

-          do godz.  13. 00 czas wypełniony przez wychowawców na grupach 

-          godz. 13. 00 obiad 

-          do godz. 16. 30 zajęcia na grupach 

-          ok. godz. 17. 00 nauka rekolekcyjna 

-          ok. godz. 18. 00 kolacja, przygotowania do wyjazdu na Święta do domu rodzinnego 

-          ok. godz. 21. 00 pacierz wieczorny 

Niedziela Palmowa – godz. 8.00 uroczysta Msza Św. Męki Pańskiej z  poświęceniem palm 

- godz. 9. 00 uroczyste śniadanie Wielkanocne, składanie życzeń, dzielenie się jajkiem 

-          godz. 10. 00 wyjazd wychowanków na ferie świąteczne do domu 

Wychowankowie, którzy zostaną na ferie świąteczne w internacie, biorą aktywny udział w 

Triduum Paschalnym oraz we Mszy Św. w Święta Wielkiej Nocy. 

Maj 

Wychowankowie wraz z wychowawcami biorą udział w nabożeństwach majowych. 

26 maja wszyscy biorą udział we Mszy Św. z okazji Dnia Matki w naszej kaplicy.  

Czerwiec 

Uroczysta Msza Św. z okazji zakończenia Roku Szkolnego w intencji naszych 

wychowanków. 

III.    Sakrament Pokuty. 

Spowiedź Św. z okazji pierwszych Piątków miesiąca – obietnice Pana Jezusa. 

Pogadanka na temat pierwszych Piątków miesiąca przeprowadzona przez Braci Szkolnych. 

Rachunek sumienia w dniu Spowiedzi. 

 

 


