
Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci
Podobnie jak we wrześniu i w październiku, propo-

nujemy konspekt katechezy szkolnej opartej na ma-
teriałach z „Małego Gościa”. Zachęcamy, by w listopadzie 
katecheci podjęli trudny temat wolności.

ędziesz czytał 
Biblię codziennie
Rodzinne czytanie 
Pisma Świętego

Tegoroczne Roraty oparte na słowie Bożym będą zachętą do 
czytania Pisma Świętego, do tworzenia rodzinnych kręgów 
biblijnych i zapamiętywania wybranych fragmentów Biblii.

Więcej szczegółów:
•  w osobnej, specjalnej ulotce, która w najbliższym czasie 

zostanie dostarczona do parafi i
• w listopadowym numerze „Małego Gościa”
• www.malygosc.pl

W listopadowym numerze „Małego Gościa” temat 
wolności i wyborów z nią związanych podejmują teksty 
zatytułowane: 

• „Wolny się nie boi” w rubryce PoWażny Temat;
• „Nawigacja z nieba” – rozmowa z ojcem Stani-

sławem Jaroszem, paulinem;
• „Historyczne decyzje” – w rubryce Startowe
W numerze czytelnik znajdzie też naklejkę ze słowami: 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” 
(1Kor 6,12). 

Ponadto warto zwrócić uwagę na stałe rubryki:
• W rubryce Maksymalni Ministranci – ministrant 

iluzjonista, który występując w rozrywkowym programie 
telewizyjnym, złożył odważnie swoje krótkie wyznanie 
wiary;

• W rubryce Niezły Gość – Anka Kolesárowa, Sło-
waczka, która oddała życie w obronie czystości, a w ru-
bryce Co się dzieje młodzież, która w miejscu urodzenia 
Anki nabiera sił duchowych, by ją naśladować.

Zachęcamy księży do przysyłania na adres: maly@
goscniedzielny.pl listów i zdjęć z trwającej w wielu para-
fi ach akcji październikowej „Samochód za grosze dla 
Domu Nadziei w Lusace”.

Listy i zdjęcia można zobaczyć na www.malygosc.pl
Redakcja
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Jesteś wolny

Wybierz
DOBRZE

Naklejka „wyborowa” 
SZUKAJ W ŚRODKU!
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ale nie wszystko     przynosi korzyść1 Kor 6,12

M
I W

OLNO

RO
M

AN
 K

O
SZ

O
W

SK
I

Elektryczna rakieta
CZYTAJ NA STR. 42
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Wybory, które zmieniły świat

Historyczne decyzje
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Na bieg historii ma wpływ wiele sytuacji, działań 

ludzi i przyrody. Zdarza się też, że o losach tysięcy 

zadecyduje wybór jednego człowieka.

Chrześcijanie wychodzą z katakumb

ROK 313. Cesarz rzymski Konstantyn 

Wielki ogłasza edykt mediolański 

zapewniając wolność wyznania 

w Cesarstwie Rzymskim. Wyznawcy 

Chrystusa wyszli z ukrycia. Bez prze-

szkód mogli wyznawać swoją religię. 

Skutki edyktu były więc bardzo ważne, 

ale podjęcie tej decyzji dość tajemnicze. 

Od dłuższego czasu o wyborze cesa-

rza decydowało wojsko, dlatego zda-

rzało się, że wybierano ich kilku. Tak 

było też przed objęciem władzy przez 

Konstantyna. Razem z nim w Rzymie 

wybrano Maksencjusza. W noc przed 

decydującą bitwą wybranych, przy mo-

ście Mulwijskim niedaleko Wiecznego 

Miasta w 312 roku, Konstantyn miał 

podobno wizję. Widział krzyż i napis: 

In hoc signo vinces (Pod tym znakiem 

zwyciężysz). I tak się stało. W podzięko-

waniu cesarz Konstantyn wydał w 313 

roku w Mediolanie wspomniany edykt. 

Trudno powiedzieć, czy jego wybór był podykto-

wany prawdziwym nawróceniem czy też była 

to zwykła polityka, by nadać cesarstwu nową 

oprawę ideologiczną. Pewne jest, że decyzja 

Konstantyna dała początek chrześcijań-

skiemu obliczu Europy, a sama religia 

zjednoczyła mieszkańców, zastępując 

upadające Cesarstwo Rzymskie.

Skarby pod górą śniegu

ROK 1867. Rosja sprzeda-

je Ameryce Alaskę. Była 

to – jak się wydawało 

Amerykanom – jedna 

z  głupszych decyzji ich 

władz. Nie wiedzieli, po 

co właściwie kupili tę górę 

śniegu. Rosjanie za to byli 

zadowoleni, że pozbyli się 

problemu. 

Rosyjska obecność na 

Alasce rozpoczęła się jesz-

cze za Piotra I, od badań 

wybrzeża. Jednak pod ko-

niec XIX wieku Rosjanie nie 

byli już nią zainteresowa-

ni. Jednocześnie bali się, że 

Alaska może paść łupem 

Brytyjczyków, którzy mieli 

liczne posiadłości w dzi-

siejszej Kanadzie. Dlatego 

w  1859 roku zapropono-

wano sprzedaż Stanom 

Zjednoczonym. Transakcję 

udało się sfi nalizować 30 

marca 1867 roku. 

Po stronie Amerykanów 

negocjatorem był William 

Henry Seward, a po stronie 

rosyjskiej baron Edward de 

Stoeckl. Ustalono cenę: 7,2 mln dolarów. Dzisiaj to wartość ok. 108 mln 

dolarów. Decyzję kupna odległej lodowej krainy nazywano wtedy 

„szaleństwem Sewarda”. Historia pokazała co innego. W latach 90. XIX 

wieku odkryto tam ogromne złoża złota i ropy naf-

towej. Alaska jest dzisiaj jedynym stanem, gdzie 

nie tylko że nie płaci się podatków, ale za zyski, 

jakie przynosi się państwu z wydobycia ropy, 

dostaje się dodatek w kwocie 1000 dolarów. 

Rosjanie, sprzedając Alaskę, stracili nie tylko zło-

to, ale i ważny obszar strategiczny, który mogliby 

wykorzystać podczas zimnej wojny, co z kolei 

mogłoby mieć niebezpieczne konsekwencje. 

Jako ciekawostkę warto dodać, 

że jednym z głównych nego-

cjatorów był polski i amery-

kański generał Włodzimierz 

Krzyżanowski.
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skiemu obliczu Europy, a sama religia 

zjednoczyła mieszkańców, zastępując 
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Zgoda na zabijanie dzieci

ROK 1920. Przywódca bolszewickiej Rosji Włodzimierz Lenin zdecy-

dował, że należy znieść wszystkie kary za sztuczne poronienia, czyli 

zabicie dziecka przed urodzeniem. Lenin ma na swoim sumieniu 

wiele decyzji, które kosztowały życie milionów ludzi. Jedną z nich 

była zgoda na zabicie dziecka nienarodzonego. 

Drugim przywódcą, który podjął taką decyzję, był Adolf Hitler. Jedną 

z pierwszych dyspozycji po tym, jak doszedł do władzy w 1933 roku, 

był nakaz zabijania dzieci, które po narodzeniu mogłyby mieć jakieś 

wady. Rasa niemiecka miała być idealna. 

Decyzje twórców tych dwóch najgorszych totalitaryzmów w historii 

dotarły także do Polski. Na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej na 

zabijanie dzieci nienarodzonych zezwolono po 17 września 1939 roku, 

a na części zajętej przez Niemców – w 1943 roku. 

Konsekwencje tamtych decyzji odczuwamy do dziś. Podaje się, że co 

roku zabija się na świecie około 40 milionów dzieci przed ich urodze-

niem. To tak, jakby w jednym roku zginęli wszyscy mieszkańcy Polski.

▲Włodzimierz Lenin i Adolf Hitler ▼

Jedyne ataki atomowe

ROK 1945. W maju na kontynencie europejskim kończy się II wojna 

światowa. Na Dalekim Wschodzie jednak walki wciąż trwają i po-

chłaniają setki ofi ar. Amerykanie stosują taktykę tzw. żabich skoków. 

Zajmują kolejne wyspy zaciekle bronione przez Japończyków. Każdy 

desant drogo kosztuje żołnierzy, a najgorsze jeszcze przed nimi – atak 

na macierzyste wyspy Japonii. Sposobem na szybsze zakończenie 

wojny jest użycie nowej broni, czyli bomby atomowej o ogromnej 

sile niszczącej. 

Decyzja spoczywa w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Harry'ego Trumana. Musi wybrać między stratami wśród swoich 

żołnierzy a śmiercią tysięcy mieszkańców japońskich miast. Prezydent 

podejmuje decyzję. 6 sierpnia o godz. 2.45 samolot o nazwie Enola 

Gay startuje z bombą atomową o niewinnej nazwie Little Boy (chłop-

czyk). O godz. 8.16 w Hiroszimie następuje wybuch o przerażającej 

sile, niszczący wszystko na swojej drodze. Zginęło ok. 30 procent 

mieszkańców miasta, z 76 tysięcy budynków ocalało zaledwie 6 

tysięcy. Drugą bombę zrzucono dwa dni później na Nagasaki z sa-

molotu Bock’s Car. Bomba plutonowa Fat Man (Grubas) zabiła ok. 

70 tysięcy osób, czyli prawie połowę mieszkańców miasta. Po tym 

ataku Japończycy podpisali bezwarunkową kapitulację. Wojna za-

kończyła się. Pozostało pytanie do prezydenta Trumana: Czy cel 

uświęca środki? 
Adam Śliwa
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N a  bocznym to-rze stacji kolejowej Rethondes w  Compiègne pod Paryżem stał samotny wagon-salonka. Weszło do niego kilku mężczyzn w mun-durach i kilku cywilów. Podpisali dokumenty o zawieszeniu broni. W tym momencie – a był 11 listo-pada 1918 roku 

– skończyła się wielka wojna, na-zwana później pierwszą świato-wą. Rozwiewał się dym pożarów, do domów wracali wymizerowani ludzie. W rozsianych po całym glo-bie mogiłach spoczywało prawie 10 milionów żołnierzy, ponad 20 milionów weteranów nosiło blizny i okaleczenia.
MINY IM ZRZEDŁY
Straszne skutki wojny stwo-rzyły szansę Polakom. Jedyną, niepowtarzalną. Mocarstwa, które półtora wieku wcześniej podzieliły się Polską, w 1914 roku rzuciły się sobie do gardeł. Niem-cy i Austria wypchnęły Rosjan 

z terenu Polski daleko na wschód, ale przegrały na zachodzie. Rosję zaś na długie lata pogrążyło nie-szczęście bolszewickiej rewolucji. Wszystkie państwa zaborcze liza-ły teraz rany, niezdolne do zdła-wienia zrywu podbitych narodów. To był ten jedyny moment i Po-lacy go nie przegapili. Jeden z war-szawiaków tak wspominał ten szczęśliwy dzień: „Gdy 11 listopada, w historycznym dniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z  cie-kawością naokoło, każdy czegoś 

wyczekiwał, zawiązywały się roz-mowy między ludźmi nieznajomy-mi. Niemców spotykało się niewie-lu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzut-nie zaczęła rozbrajać żołnierzy, 

Pra wdziwa niepodległość

Wolny się
nie boi

U góry: Rozbrajanie Niemców w Warszawie, obraz Stanisława Bagieńskiego w Muzeum 
Wojska Polskiego
Po lewej: Scena podpisania 
zawieszenia broni, kończącego I wojnę światową w 1918 roku, w wagonie kolejowym na stacji Rethondes (wycinek z gazety „Le Miroir” z 1918 r.)

Po prawej: Kawalerzyści 
w historycznych mundurach podczas obchodów Święta 
Niepodległości w Katowicach w 2008 roku

Mieć wolność to mało. 
Trzeba być wolnym.
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którzy poddawali się temu prze-ważnie bez protestu”. 
W warszawskim „Kurierze Po-rannym” tak opisano to rozbraja-nie: „Podchodziło się do idących lub stojących żołnierzy po dwóch ludzi, chwytało ich w pół i zabiera-ło karabiny. Zabraną broń ładowa-no w dorożki i automobile i odwo-żono”. W zamieszkach zginęło 10 osób, trzy razy tyle odniosło rany. 

Zanim zapadł wieczór, Warszawa była już wolna. 
Podobnie działo się w innych miastach.
„Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czter-dzieści lat ciążyła nad losami 

Pra wdziwa niepodległość

Wolny się
nie boi
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Godło Rzeczpospolitej Polskiej znajdujące się w sali Senatu RP. Obecne godło jest podobne do tego sprzed II wojny światowej
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wszystkiego. Pan Bóg i wtedy po-

trafi  uczynić w moim życiu dobro. 

Powie: „Stanisław, kocham Cię. Ale 

ty już nie przyniesiesz 100 procent 

owoców, tylko 90 procent. Nie bę-

dziesz miał już takiego szczęścia, 

jakie dla Ciebie zaplanowałem, 

tylko trochę mniejsze”. 

Pamiętamy przy pow ieść 

Pana Jezusa o  plonie 100-krot-

nym, 60-krotnym i 30-krotnym? 

Myślę, że ja sam tego 100-krotne-
go plonu nie 

wydam, bo nie zawsze chciałem 

słuchać Pana Boga.
Inna rzecz, że można wybrać 

złą drogę i brnąć nią mimo ostrze-

żeń. To może być droga zniszcze-

nia. Ktoś mówi: „Nie chodź w góry, 

bo będzie burza”. Jeśli nie posłu-

cham mądrzejszego od siebie, może 

mnie porazić piorun. Podobnie jest 

z grzechem. Ale jeśli uznam swój 

grzech i zawołam o ratunek, to mi-

łość Boga się potęguje. Bo on mi 

przebacza. 

Święty Paweł pisał: 
„Wszystko mi wol-

no, ale nie 

wszystko przynosi korzyść”. Skąd 

wiadomo, że wybrałem źle?

– Mamy sumienie, które jest 

darem od Boga. Poza tym, tak jak 

na autostradzie stoją znaki drogo-

we, tak i my mamy drogowskazy 

na ścieżkach naszego życia. To Pi-

smo Święte i przykazania. Kochaj 

bliźniego, przebaczaj, nie zabĳ aj, 

nie kradnij… Tych znaków jest 

bardzo wiele. 

To dlaczego czasem wybieram 

źle?
– Problem w  tym, że nieraz 

modlimy się: „Ojcze nasz, któ-

ryś jest w niebie, święć się imię 

MOJE, przyjdź królestwo MOJE, 

bądź wola MOJA…”. Powinniśmy 

pytać Boga o wszystko. Co zrobić, 

by wypełnić JEGO wolę?

Czyli rozmawiać z  Panem 

Bogiem nawet o tym, czy iść do 

kina, czy nie?
– Jak najbardziej. Zwłasz-

cza, że Bóg dał nam wspar-

cie. Mam tu na myśli Anio-

ła Stróża. Przyznam się, 

że używam go czasem jak 

GPS-a. Modlę się na przy-

kład: „Panie Boże, niech 

twój anioł mnie poprowadzi, bo 

ja nie znam drogi. W którą stronę 

mam skręcić?”.
Nawet podczas spaceru po lesie 

możemy Go pytać o to, gdzie ro-

sną prawdziwki. Albo przed balem 

o to, jaką włożyć sukienkę. O to, 

w jakim stroju się Jemu spodobam. 

To przecież tak, jak w rozmowie 

dziecka z mamą lub tatą. Pan Bóg 

w przeciwieństwie do naszych ro-

dziców ma zawsze czas. Nigdzie się 

nie spieszy. I zawsze nas wysłuchu-

je. Im bardziej szczerzy jesteśmy, 

tym lepiej.
Idealna sytuacja to ta, gdy mam 

takie zaufanie do Pana Boga, że 

mówię Mu: „Trzymaj mnie mocno 

obydwoma rękami. Bo jak nie, to 

zaraz się wywinę i polecę do błota, 

do grzechu”.
Rozmawiał Piotr Sacha

Rozmowa na temat

Nawigacja 
z nieba
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CEL 
– Zwrócenie uwagi młodzieży na wartość 
wolności.
– Ukazanie różnego znaczenia pojęcia 
wolności.
– Podkreślenie odpowiedzialności osobistej 
każdego człowieka za poszanowanie wolności 
osobistej i innych.
– Zapoznanie się z  poglądami uczniów na temat 
wolności.
– Zwrócenie uwagi na rolę modlitwy i jej elementy (uwielbienie, 
dziękczynienie, przeproszenie i prośba).
– Zachęta do użycia naklejki o wolności dołączonej do listopa-
dowego numeru „Małego Gościa”.

METODY
– Tworzenie modlitwy o wolność.
– Publiczna prezentacja rezultatów prac poszczególnych grup.

MODLITWA 
Modlitwa do Ducha Świętego o Jego światło podczas lekcji.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Wcześniej, w formie zadania domowego, należy zlecić uczniom 
przyniesienie papieru formatu minimum A3, pisaków lub kre-
dek. Oczywiście katecheta może osobiście zadbać o dostarczenie 
materiałów na zajęcia grupowe.

PRZEBIEG LEKCJI
Po modlitwie i sprawdzeniu obecności, nauczyciel wprowadza 
klasę w temat wolności, nawiązując do uroczystości upamięt-
niających odzyskanie niepodległości przez Polaków.
Następnie w grupach, które przygotowywały materiały na 
lekcję, uczniowie rozpoczynają pracę nad stworzeniem modli-

twy w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych, których 
elementem wspólnym jest wolność. 

Grupy nie powinny wiedzieć, jaką treść ma modlitwa, nad 
którą pracują pozostali uczniowie. Dopiero podsumowanie 

powinno pokazać, jak wiele kwestii w naszym życiu jest 
sprawą wolności lub jej braku.

I grupa
Powinna stworzyć modlitwę, którą można odma-

wiać w momentach podejmowania decyzji, między 
dobrem i złem. Należy zwrócić uwagę uczniów na 

walkę duchową i rolę modlitwy na tym etapie 
decydowania o wyborze.

II grupa
Powinna stworzyć modlitwę w intencji 

ojczyzny. Można wskazać przykłady 
modlitw za ojczyznę w czasach znie-
wolenia. Młodzież powinna stworzyć 
modlitwę za nasz kraj, w dobie pełnej 
wolności.

III grupa 
Powinna stworzyć modlitwę poświęconą wytrwałości 
w wyznawanej wierze. Ta grupa ma uwzględnić sytuację 
wielu chrześcĳ an, którzy są prześladowani z powodu wyzna-
wanej wiary.
IV grupa 
Może zająć się wolnością w wyborze drogi życiowej, np. powo-
łania. Może stworzyć modlitwę o pomoc Boga w wyborze drogi 
do kapłaństwa lub małżeństwa. 

Uczniowie spisują treść modlitwy na wielkich kartkach i pre-
zentują klasie ich treść. Można je wywiesić w sali klasowej.
Nauczyciel powinien również zwrócić uwagę na to, by modli-
twy tworzone przez młodzież były poprawne teologicznie 
i pozbawione elementów graniczących z profanacją. To nie-
stety jest dosyć spory problem w przypadku ludzi, którzy nie 
praktykują lub mają uprzedzenia religĳ ne. 
Najlepsze prace można nagrodzić odpowiednią oceną. Ponadto 
można wyeksponować te modlitwy w formie gazetki szkolnej 
lub na łamach pisma redagowanego przez uczniów na terenie 
danej szkoły.
Katecheza ta może również być świetnym rozpoczęciem całego 
cyklu innych akcji, np. modlitw w intencji prześladowanych 
chrześcĳ an, małżeństw, które przechodzą kryzys wierności 
swojemu powołaniu, czy ojczyzny, by jej obywatele dobrze 
korzystali z daru wolności wywalczonego przez wcześniejsze 
pokolenia, nieraz za cenę ofi ary z życia.

Wszystko 
mi wolno, 

ale…

KONSPEKT KATECHEZY

– Zwrócenie uwagi młodzieży na wartość 
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– Zwrócenie uwagi na rolę modlitwy i jej elementy (uwielbienie, 

– Zachęta do użycia naklejki o wolności dołączonej do listopa-

– Publiczna prezentacja rezultatów prac poszczególnych grup.
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Zadanie domowe
Jako zadanie domowe możemy zadać uczniom przeprowa-
dzenie wywiadu ze swoimi rodzicami, dziadkami, lub za 
pośrednictwem internetu na temat miejsc upamiętniających 
tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny lub wiary, zloka-
lizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Najciekawsze 
prace, prezentacje multimedialne lub fi lmy można zamieścić 
na stronie szkoły, a z innych zrobić wystawę szkolną, promu-
jącą region, w którym żyją uczniowie.

MATERIAŁY POMOCNICZE
– listopadowy numer „Małego Gościa”, a w nim teksty:
•  „Wolny się nie boi” w rubryce PoWażny Temat
•  „Nawigacja z nieba” w rubryce Rozmowa na temat
•  „Historyczne decyzje” w rubryce Startowe
•  Naklejka dołączona do listopadowego numeru „Małego 

Gościa”.
Opracował Adam Maniura

katecheta z diecezji gliwickiej
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