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Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi 

 

TROSMÅL  Elevene er bevisst ekteskapets ramme for troen i familien, og ønsker at 

familien skal være Livets helligdom. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene vet at ekteparet Beltrame var det første som ble helligkåret sammen, 

og hvorfor de også ble et eksempel på en huskirke. 

EVNEMÅL Elevene kan med egne ord forklare hvorfor familien er Livets helligdom. 

 

METODER Fortelling, prosjektor, tekstilarbeid (klipp og sy). 

HJELPEMIDLER Klasserommet, prosjektor, rød filttekstil, sakser, smalt sløyfebånd i blått og 

rosa, smalt kniplingsbånd i hvitt, synåler, bomull/vatt til fyll, rød og hvit 

sytråd. 

BØNN Korstegnet, Bønn for ekteskap: Gud, vi ber deg for alle som forbereder seg til 

ekteskap, for alle forlovede, for alle som venter på et sted å bo. Vi ber deg for 

alle som er blitt ensomme mot sin vilje, for alle som elsker uten å bli elsket. Vi 

ber også for dem som har gitt avkall på ekteskap for å tjene deg. Herre, gi dem 

standhaftighet. Vi ber for alle som en gang har gitt hverandre sitt ja, at de må 

være trofaste i medgang og motgang. Vi ber også for dem som møter 

vanskeligheter i sitt ekteskap, for dem som er blitt skuffet eller fremmede for 

hverandre, at de i ydmykhet forsøker å møtes på ny, og bære over med 

hverandre i klokskap og tålmodighet. Gud, gi dem kraft til å begynne på nytt 

hver dag. Vi ber for dem som ikke har klart å holde sammen, for dem hvis 

ekteskap har strandet, og for deres barn. Gud, la dem ikke føle bitterhet og 

lukke seg mot sine medmennesker. La prøvelsene modne dem til å forstå og 

hjelpe andre. Vi ber også for dem hvis livsledsager er rammet av ulykke eller 

langvarig sykdom, og for alle som har mistet sin kjære. Vær du deres trøst og 

kraft, allmektige Gud. 

Fader vår … Amen. 

 

Katekesens forløp 

Innledning  
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: Sist time hadde vi om huskirken som er den 
enkelte kristne familie, der vi lar Jesus få leve mitt iblant oss 
som et familiemedlem – bare at vi som regel ikke kan se ham 
helt konkret med øyet. Noe vi også kaller familien for er 
Livets helligdom. Det er fordi at det er i familien Gud lar livet 
bli til og det hellige livet utfolder seg i ekteskapet og i 
familielivet. For oss katolikker er ekteskapet så viktig og vi 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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setter det så høyt at det feires ved et eget sakrament i Kirken. 
Vi sier at ekteskapet er hellig og ubrytelig. Det er rammen om 
samlivet mellom en mann og en kvinne. Og det å leve i 
ekteskap er et kall. Det betyr at det er Gud som byr den 
enkelte mann og kvinne til å komme til ekteskapet, og vie 
hele resten av sitt liv og hele seg selv til ekteskapet med en 
annen person av motsatt kjønn, som de elsker høyt og 
respekterer og ønske å dele hele sitt liv med. I ekteskapets 
sakrament gir Gud sin fulle velsignelse til samlivet mellom 
ektefolkene og helliger brudeparet. Vi kjenner sikkert alle 
mange fine ektepar, både i slekten vår og i nabolaget der 
hvor vi bor. I dag skal vi høre om et ektepar som levde i 
ekteskapskallet sitt på en spesielt utmerket måte og som ble 
erklært ærverdige av Paven den 26. mars 1994. De het 
Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi. 
 
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Presenter historien om ekteparet Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi. 

Les om dem på forhånd i deres biografi på www.katolsk.no. Bruk gjerne 

prosjektor til å vise noen fotografier.  

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene skal lage små hjerteformede ringputer som man kan bruke til 

ektevielse i kirken. Forklar elevene at de kan ha disse putene til de en dag selv 

kanskje skal gifte seg – eller de kan gi ringputen bort til noen de vet om som 

skal gifte seg. Mange brudepar blir glade for å få en slik ringholder til vielsen.  

 

På rød filttekstil har du på forhånd tegnet opp hjerter med tusj ved hjelp av en 

sjablong. (Tips: ikke tegn dem for store, da blir det for mye for elevene å sy 

rundt.) Det skal være to hjerter til hver elev. Hjertene skal sys sammen langs 

kantene, og fylles med bomull/kunstvatt før de sys helt igjen. På midten av 

hjertet festes, med nål og tråd, et smalt blått bånd (til mannens ring) og et smalt 

rosafarget bånd (til kvinnens ring). Hvert av båndene bør være ca. 12 cm lange. 

Hvis det er tid igjen kan elevene feste hvitt kniplingsbånd som pynt langs 

kanten av hjertet, med nål og hvit sytråd. Eller de kan gjøre dette når de 

kommer hjem, dersom de ikke har nok tid i undervisningen.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elvene forklare hva det betyr når vi sier at familien er Livets helligdom.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutningsvis kan dere stå sammen i en ring i klasserommet og be de 

samme bønnene en gang til, som dere åpnet timen med. 
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