
Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci

Tym razem konspekt katechezy szkolnej, który 
proponujemy, jest ściśle związany z tematem tegorocznych 
Rorat: „Będziesz Biblię czytał codziennie”, przygotowanych 
przez redakcję „Małego Gościa”.

I numer grudniowy „Małego Gościa”, i konspekt kate-
chezy mają zachęcić uczniów do uczestnictwa w Roratach 
2010.

W grudniowym numerze „Małego Gościa”
o Piśmie Świętym, jego historii i o tym, jak działa słowo 

Boże w życiu konkretnych osób: 
• w „Rozmowie na temat” z ojcem Stanisławem 

Jaroszem, paulinem;
• w sondzie „Bóg do mnie przemówił” opowiadają 

m. in: Przemysław Babiarz (dziennikarz), Magda Anioł 
(piosenkarka);

• w tekstach pod tytułem „Średniowieczne ksero” 
i „Słowo o rzut kamieniem”.

Ponadto warto zwrócić uwagę na stałe rubryki:
• „Maksymalni Ministranci” – gdzie ministranci 

mogą przeczytać o swoim patronie, św. Tarsycjuszu, a zna-
ny aktor Jan Kobuszewski opowiada o tym, jak do służby 
przy ołtarzu najpierw musiał nauczyć się łaciny;

• „Zapaleni” – o dziecięco-młodzieżowym kręgu 
biblij nym, który co tydzień czyta i rozważa słowo Boże 
w samym środku Warszawy;

• „Niezły Gość” – o koszykarkach WNBA, które prawie 
codziennie czytają Pismo Święte, i o nastolatce z Kanady, która 
wygłasza mowy w obronie życia nienarodzonych i przeciwko 
eutanazji, i zamieszcza je w internecie na YouTube.
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W najnowszym 
„Małym Gościu”

Płyta z I częścią Ewangelii 
według św. Łukasza

W następnym numerze 
(styczniowym) II część Ewangelii 

według św. Łukasza do 
słuchania
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PRZEMYSŁAW BABIARZ
komentator sportowy

Te słowa Pana Jezusa słyszymy każdego roku w Boże Ciało, 
podczas procesji z Najświętszym Sakramentem. Ale mnie 
towarzyszą one przez cały rok. 
Przypominają mi się szczególnie wtedy, gdy coś wydaje się dla 
mnie zbyt trudne, nie do przeskoczenia. Gdy boję się jakiegoś 
spotkania czy ważnej rozmowy. Gdy jakaś sytuacja mnie 
przerasta. Trudnych momentów mam sporo. Wtedy słowa: „Beze 
Mnie nic nie możecie uczynić” naprawdę działają. 
Wiem, że bez pomocy Boga wszystko, co robię, skończyłoby się 
prędzej czy później porażką. Z Nim nie ma ryzyka. 

Bóg przemówi ł do mnie
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MAGDA ANIOŁ
piosenkarka

Wiele lat temu, kiedy dotarło do 
mnie, jak bardzo w życiu zbłądziłam, 
nie potrafi łam sobie przebaczyć. 
Myślałam, że dla kogoś takiego jak 
ja, nie ma ratunku. To niemożliwe, 
żeby Bóg przebaczył mi to wszystko… 
Bardzo chciałam usłyszeć jakąś 
odpowiedź. I wtedy przyszło mocne 
uderzenie. 
Któregoś dnia wzięłam do ręki 
Pismo Święte i otworzyłam bez 
zastanowienia. Natrafi łam na 
fragment Ewangelii według św. 
Łukasza, w którym Jezus spotyka 
jawnogrzesznicę. Kobieta płacząc 
oblewała łzami nogi Pana Jezusa 
i wycierała je włosami. Potem 
całowała Jego stopy i namaszczała je 
olejkiem. Wszyscy byli tym oburzeni 
oprócz Jezusa, który powiedział: 
„Twoje grzechy są odpuszczone”.
Tamtego dnia Pan Bóg powiedział 
te słowa do mnie. Zrozumiałam, że 
zamiast potępiać siebie, powinnam 
dziękować Bogu za to, że dał mi 
całkiem nowe życie razem z Nim. 

– Biblia naprawdę działa! – zapewniają nasi 
rozmówcy. I podają przykład ze swojego życia.

DARIUSZ KAMYS
aktor kabaretowy

Dwanaście lat temu wybrałem się z żoną w góry, 
by nauczyć ją jeździć na nartach. Był też z nami 
zaprzyjaźniony ksiądz. Codziennie modliliśmy 
się razem. Któregoś dnia po Mszy ksiądz 
pomodlił się za nas i miał dla nas specjalne słowo: 
Psalm 112. Ten fragment Biblii stał się później dla 
nas drogowskazem życiowym. 
Pan Bóg często stawiał na naszej drodze 
ludzi, którym nie wiodło się najlepiej. Zawsze 
wtedy przypominały nam się słowa psalmu. 
Zrozumieliśmy, że nie możemy myśleć tylko 
o własnych potrzebach.

 Okazane dobro zawsze do nas wracało. 
W Psalmie 112 jest też mowa o potomstwie, 
a my przez wiele lat nie mogliśmy mieć dzieci. 
Zaczęliśmy myśleć o adopcji. Ale pojawiły się 
wątpliwości. Czy podołamy? Czy adoptowane 
dziecko nas pokocha? Słowa z psalmu dodały 
nam odwagi. Adoptowaliśmy dwójkę dzieci. Staś 
jest z nami od siedmiu lat, a Paulinka od trzech. 
Psalm 112 wciąż działa w naszym życiu. 
Budujemy właśnie dom naszych marzeń. 
Z dużym tarasem, z przepięknym widokiem. 
Nasz dom jest otwarty dla innych. A ci, co nas 
odwiedzają, ubogacają nasze życie. Obiecane 
błogosławieństwo spoczęło na nas i Bóg wciąż 
jest z nami.

Beze Mnie nic nie możecie uczynić 
(J 15,5)

Twoje grzechy są 
odpuszczone 

(Łk 7, 48)

Szczęśliwy mąż, 
który się boi Pana 
(…  ) Potomstwo 
jego będzie 
potężne na 
ziemi: pokolenie 
prawych dozna 
błogosławieństwa. 
Dobrobyt 
i bogactwo będzie 
w jego domu 

(Ps 112)

ROBERT FRIEDRICH
gitarzysta, założyciel Arki Noego

Dawniej Pismo Święte było dla mnie jak 
książka kucharska, w której można poczytać 
o potrawach, powyobrażać sobie jak one 
smakują, ale nie można ich zjeść. A wiadomo, 
głodnego przepis na tort nie nasyci. 
Po wielu latach, gdy wróciłem do Kościoła, 
zacząłem odkrywać, że Pismo Święte to nie 
tylko przepisy. Staram się słowo Boże odnosić do 
swojego życia. 

Moim ulubionym fragmentem jest 
przypowieść o synu marnotrawnym. W tym 
synu zobaczyłem siebie, gdy postanowiłem 

wrócić do Ojca, do Kościoła, do parafi i. I podobnie 
jak w Ewangelii. Ojciec już czekał na mnie. 
Zrozumiałem, że zawsze mnie kochał. Historia 
o synu marnotrawnym jest moją historią, która 
powraca teraz za każdym razem, gdy przystępuję 
do spowiedzi, gdy nie chcę żyć z grzechem, 
który mnie niszczy. Kiedy je zrzucam, wtedy 
znów wracam do Ojca i mam wszystko, czego 
potrzebuję. 

Gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec 

i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw 

niego, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. 

A syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem” 

(Łk 15, 20–21)

Notował Piotr Sacha

Dostępny od 19 grudnia
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głodnego przepis na tort nie nasyci. 
Po wielu latach, gdy wróciłem do Kościoła, 
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Zrozumiałem, że zawsze mnie kochał. Historia 
o synu marnotrawnym jest moją historią, która 
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już skopiowana. Między innymi 

dzieła greckich uczonych. 

W średniowieczu kopiowaniem 

ksiąg zajmowały się klasztory. 

W tak zwanym skryptorium przy 

specjalnych pulpitach mnisi nie tyl-

ko przepisywali teksty, ale jeszcze 

bogato je zdobili. Przepisane dzieła 

pozostawały w klasztornych biblio-

tekach. Wiele jednak zniszczyły 

wojny, pożary i grabieże, ale dzieła, 

które przetrwały, są dziś bezcen-

nym źródłem informacji. Mimo 

że to kopie, nikt nie podważa ich 

autentyczności i zgodno-

ści z oryginałem. 

ODPISY EWANGELII 

W  badaniach nad Biblią 

sytuacja jest zupełnie inna. 

D zieła starożytne-

go świata znamy z  ich średnio-

wiecznych odpisów, czyli kopii. 

Oryginalne rękopisy zaginęły 

w kolejnej zawierusze historii. Na 

szczęście w czasach gdy nikt nie 

słyszał jeszcze o prawach autor-

skich, przepisywano cenne dzieła, 

aby rozpowszechnić je szeroko. 

Najstarsze odpisy dzieł Platona 

dzieli prawie 1400 lat od oryginału, 

a znane odpisy Ewangelii zaledwie 

ok. 30 lat.

CUD ŚWIATA 

Najsłynniejszym miejscem 

starożytności, gdzie gromadzono 

i  przepisywano wielkie dzieła, 

była Biblioteka Aleksandryjska, 

uznawana zresztą za jeden z sied-

miu cudów świata. Bibliotekę założył 

król Ptolemeusz I Soter, ale najwięk-

szym twórcą księgozbioru był król 

Ptolemeusz II Filadelfos. Wysyłał on 

nawet swoich agentów we wszyst-

kie zakątki świata, by wyszukiwali 

cenne teksty. Także podróżni przy-

pływający do Aleksandrii byli zobo-

wiązani na czas pobytu pozostawić 

posiadane księgi, by można było 

zrobić z nich odpis. 
Niestety, duża część zbiorów 

spłonęła ok. 48 r. przed Chrystusem. 

To, co pozostało, w 642 roku  spalili 

arabowie jako dzieła „niewiernych”. 

Na szczęście wtedy część pism była 

Odpisy dawnych tekstów

Średniowieczne 
ksero

Gdyby nie ciężka praca uczonych z bibliotek oraz 

mnichów, pewnie nie znalibyśmy dzieł Platona, 

Arystotelesa czy Cezara. Podobnie jest z Biblią.
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PIĘCIOKSIĄG 
SAMARYTAŃSKI

To pierwsze znane 
tłumaczenie pierwszych 

pięciu ksiąg Biblii, zwanych 

księgami Mojżeszowymi. 

Tłumaczenie na język 

samarytański nie jest 

dokładne. Powstało ok. IV 

lub II w. przed Chrystusem. 

Ale znane odpisy pochodzą 

głównie z XIII w. po 

Chrystusie.

TARGUMY ARAMEJSKIE
Wielu Żydów z Persji 

mówiło na co dzień językiem 

aramejskim, stąd potrzeba 

takiego tłumaczenia. Również 

w tym przypadku przekład nie 

jest dosłowny, a obecny kształt 

przyjął ok. V w. po Chrystusie.

U góry: Przechowywana 

w Muzeum Diecezjalnym 

w Pelplinie Biblia Gutenberga 

jest jedynym w Polsce i jednym 

z 48 takich egzemplarzy na 

świecie. 
Na sąsiedniej stronie: Rękopis 

Biblii z XIII w., wystawiony na 

aukcji w Londynie. Jego wartość 

ocenia się na około 3 milionów 

funtów

SEPTUAGINTA
To jedno z najważniejszych 

tłumaczeń Starego 
Testamentu. Nazwa pochodzi 

od siedemdziesięciu 

(septuaginta) – tłumaczy, 

którzy pracowali nad 

przekładem Biblii na język 

grecki. Dokładnie było ich 

72. Pracowali na zlecenie 

wspomnianego już króla 

Ptolemeusza II. To tłumaczenie 

też nie było doskonałe. 

Septuaginta zachowała się 

w licznych odpisach, które 

niestety, znacznie różnią się 

między sobą. 

¥ ¥ ¥

WULGATA 
Od II w. po Chrystusie 

wielu tłumaczyło Biblię na 

język łaciński. Przekłady 

te miały różną wartość. 

Dopiero mnich Hieronim, 

późniejszy święty, zebrał 

je i poprawił. Korzystał 

z tekstów łacińskich, 

greckich lub hebrajskich. 

Dziś trudno rozpoznać 

oryginalny tekst Wulgaty, 

bo istnieje ona w wielu 

odpisach poprawianych 

przez kopistów. Jedną 

z wersji Wulgaty 
wydrukował w 1455 roku 

Jan Gutenberg.

PIĘCIOKSIĄG 
SAMARYTAŃSKI

To pierwsze znane 

autentyczności i zgodno-

ODPISY EWANGELII 

W  badaniach nad Biblią 

sytuacja jest zupełnie inna. 
¥ ¥ ¥

TŁUMACZENIA POLSKIE
Fragmenty Biblii 
tłumaczone były już w XV 

wieku. Pierwsze w historii 

pełne tłumaczenie Biblii 

z tekstów hebrajskich na 

język polski przyniosła 

reformacja. Kalwińska 

Biblia Brzeska powstała 

w 1563. Wśród katolików 

najpopularniejsze było 

tłumaczenie ks. Jakuba 

Wujka. Dziś najczęściej 

używa się Biblii Tysiąclecia. 
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TŁUMACZENIA NA JĘZYKI 

NARODOWE 
Pierwszymi, którzy 

zaczęli tłumaczyć Biblię 

na języki Słowian, byli 

Cyryl i Metody. Jednak 

dopiero w renesansie wraz 

z wynalezieniem druku 

pojawiła się też potrzeba 

przekładów Pisma 
Świętego na różne języki. 

Dzięki temu Biblia mogła 

stać się łatwiej dostępna. 

Dziś jest przetłumaczona 

na ponad 2000 języków.głównie z XIII w. po 

Chrystusie.

Ptolemeusza II. To tłumaczenie 

też nie było doskonałe. 

Septuaginta zachowała się 

w licznych odpisach, które 

niestety, znacznie różnią się 

między sobą. 
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bo istnieje ona w wielu 
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wydrukował w 1455 roku 

Jan Gutenberg.

tłumaczenie ks. Jakuba 

Wujka. Dziś najczęściej 
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go świata znamy z  ich średnio-

wiecznych odpisów, czyli kopii. 

Oryginalne rękopisy zaginęły 

Ptolemeusz II Filadelfos. Wysyłał on 

nawet swoich agentów we wszyst-

kie zakątki świata, by wyszukiwali 

cenne teksty. Także podróżni przy-

pływający do Aleksandrii byli zobo-

wiązani na czas pobytu pozostawić 
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Przede wszystkim przy przepisy-waniu Pisma Świętego skrupulat-nie sprawdzano, czy wszystko się zgadza. Drugą ważną rzeczą jest czasowa bliskość kopi do orygina-łu. Najstarszy zachowany do dziś odpis tekstu Ewangelii św. Jana, opisujący rozmowę Jezusa z Piła-tem, pochodzi z ok. 130 roku, a więc od napisania oryginalnego tekstu minęło zaledwie jakieś 30 lat. Poza tym z okresu od III do V wieku za-chowało się ok. 2500 odpisów frag-mentów Biblii. Jest to o tyle ważne, że istnieje możliwość porówna-nia. Jeżeli jakieś zdanie występuje w jednym odpisie, a w pozostałych nie, to może oznaczać, że zostało dopisane lub źle przetłumaczył je kopista. Pozwala to dostrzec w peł-ni oryginalny tekst.
Jeżeli na Biblię spojrzymy z punktu widzenia nauki, to mimo braku oryginałów, są to bardzo mocne argumenty za jej auten-tycznością. Znacznie mocniejsze niż w  przypadku dramatów So-foklesa, czy historycznych pism Tacyta, które przecież uznawane są za autentyczne. Adam Śliwa

choćby mały zysk. Okazało się, że grot z papirusami jest więcej. Niektórzy poszukiwacze znale-zione teksty dzielili na mniejsze kawałki, spodziewając się, że w ten sposób dostaną więcej pieniędzy. Dziesięć lat po pierwszym odkry-ciu znano już jedenaście grot, w których ukryto manuskrypty. W jednej z nich znaleziono blisko 400 zwojów.
Przeprowadzone badania wykazały, że znalezione teksty to głównie fragmenty prawie wszyst-kich ksiąg Starego Testamentu, komentarze do nich, ale także apokryfy, czyli pisma o religĳ nym charakterze, lecz nieuznawane za natchnione. Niektóre zwoje zawie-rały też teksty odnoszące się do zasad panujących we wspólnocie, która zamieszkiwała Qumran w czasach poprzedzających przyj-ście Chrystusa, a także po Nim, aż do zniszczenia państwa izraelskie-go przez Rzymian. Członkowie tej 

wspólnoty w oczekiwaniu na Me-sjasza przepisywali święte księgi i oni też prawdopodobnie ukryli je w grotach, jako swój najcenniejszy skarb. 

JAK ZAKONNICY
W  niewielkiej odległości od brzegu Morza Martwego wznoszą się dziś resztki budowli postawio-nej na dużym terenie. To rodzaj klasztoru, bo też jego mieszkańcy prowadzili życie podobne do tego, jakie nieco później prowadzić będą zakonnicy chrześcĳ ańscy. Należeli prawdopodobnie do żydowskiej grupy religĳ nej zwanej esseńczy-kami. Nie żenili się i żyli zgodnie ze złożonymi ślubami. Ubierali się w  jednakowe białe tuniki, mieli wspólny majątek, wspól-nie spożywali posiłki i razem się modlili. Dużą wagę przykładali 

do wierności zasadom starotesta-mentalnego Prawa, szczególne znaczenie miały dla nich rytualne obmycia. Wiele czasu poświęcali na studiowanie Pisma Świętego, które traktowali z  ogromnym szacunkiem. Rozważanie zawar-tej w nim prawdy miało sprzyjać duchowi prorockiemu. 
Kres wspólnocie położyli Rzymianie, którzy po zburzeniu świątyni jerozolimskiej ruszyli na południe, aby zdusić ostatni ośrodek oporu powstańców ży-dowskich w  twierdzy Masada nad Morzem Martwym. To praw-dopodobnie wtedy esseńczycy, świadomi nadchodzącej zagłady, ukryli zwoje w znajdujących się nieopodal grotach.

Dzięki nim posiadamy dziś sta-rożytne pisma biblĳ ne, których treść okazała się identyczna z tą, którą znamy obecnie. To dowód, że mimo upływu wieków, treść ksiąg natchnionych nie została przekręcona, a ich sens pozostał niezmieniony.
Franciszek Kucharczak

Nad Morzem Martwym już wiosną atmosfera wydaje się gęsta od gorąca. Skały wznoszą-ce się wokół tego przedziwnego akwenu wydają się falować w roz-grzanym powietrzu. Odnosi się wrażenie, że na tej pełnej roz-padlin pustyni nic nie rośnie. A jednak tu i ówdzie spotyka się Beduinów, którzy niezmiennie od wieków pasą tam swoje zwierzęta. 
BEZCENNE ZA BEZCEN
W  1947 roku jeden z  nich, młody Muhammad ed Dib, w cza-sie poszukiwań zaginionej owcy przeżył niezwykłą przygodę. Zmę-czony popołudniowym skwarem przysiadł na kamieniu w pobliżu miejscowości Qumran i  zaczął bezmyślnie wrzucać kamyki do 

jednego ze skalnych otworów, ja-kich pełno w tamtej okolicy. Nagle zdumiał się, bo zamiast dźwięku upadającego kamyka usłyszał coś jakby brzęk glinianego naczynia. Podekscytowany, opowiedział o  zdarzeniu kuzynowi i  naza-jutrz obaj ruszyli do groty. W jej wnętrzu znaleźli dzbany, a w nich tajemnicze papirusowe zwoje. Po-kazali je swojemu wujowi, który następnie sprzedał je za drobną opłatą znajomemu. Nie wiedział, że właśnie za bezcen pozbył się przedmiotów o niewyobrażalnej wartości. 

ZWOJE ROZWINIĘTE
Odkryte zwoje trafi ły w końcu do osób, które zorientowały się, że są to bezcenne pisma starożyt-ne, wśród nich najstarsze znane odpisy tekstów biblĳ nych. Na Pu-stynię Judzką ruszyli archeolodzy, wcześniej jednak okolice Qumran przeczesali Beduini, liczący na 

Dobrze, że pewne 
rzeczy zaginęły. Dzięki 
temu przetrwały i gdy 
je znaleziono, stały 
się skarbem całej 
ludzkości. Tak było 
w Qumran.

Największe   odkrycie biblijne

Słowo o rzut kamieniem

Ruiny  siedziby esseńczyków 
w Qumran. Na pierwszym 
planie schody prowadzące do pomieszczenia, w którym dokonywano rytualnych obmyć. W głębi widać Morze Martwe 

Na zdjęciu w tle: Skały 
w pobliżu Qumran

U góry na sąsiedniej stronie: Jeden z wielu fragmentów pism znalezionych w grotach Qumran

Ręcznie pisana i iluminowana Biblia z połowy XV wieku, 
otwarta na księdze Pieśni 
nad pieśniami. Miniatury 
przedstawiają oblubieńca 
spotykającego się 
z oblubienicą. Manuskrypt jest przechowywany w Biblioteca Estense w Modenie we 
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Słowo o rzut kamieniem
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W kole: Przypuszczalny wygląd siedziby qumrańczyków. 
Poniżej: Tak prawdopodobnie powstawały pisma z Qumran
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ksiąg natchnionych nie została przekręcona, a ich sens pozostał 

Franciszek Kucharczak

£ £ £
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Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas
do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad

Z obrzędu sakramentu bierzmowania
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Ulica Marszałkowska 
w  Warszawie. Piątkow y wie-
czór, Piski opon i zgiełk tramwa-
jów. W  Teatrze Współczesnym 
trwa spektakl. W kinie Luna za 
chwilę zacznie się fi lm. A pomię-
dzy kinem i teatrem, w kościele 
Najświętszego Zbawiciela, zbiera-
ją się uczniowie i studenci. Należą 
do grupy Ruah, co po hebrajsku 
znaczy Duch. Młodzieżowy Krąg 

Biblĳ ny „Ruah” działa w tej para-
fi i od 10 lat.

I TANIEC, I… 
PISMO ŚWIĘTE
Przychodzą w  każdy piątek. 

Dwadzieścia osób: gimnazjaliści, 
licealiści i studenci. Rozmawiają 
o  tym, co przeczytali w  Piśmie 
Świętym. – Na początku spotyka-
liśmy się w szkole podstawowej 
– wspomina Piotrek Salamono-
wicz, student budownictwa, jest 
w grupie od pierwszego spotka-
nia. – Razem się modlimy, razem 
chodzimy na dyskoteki, wspinamy 
się po górach. Ostatnio byliśmy na 
Nocy Muzeów – opowiada. 

Mogą się umawiać przez in-
ternet. – Mamy grupę mejlową 
– wyjaśnia Piotrek. – Wysyłamy 
jeden e-mail i od razu docieramy 
do wszystkich. Szybko możemy 

przekazać tekst nowej piosenki, 
powiadomić, co przynieść na 
spotkanie. Ale też możemy zło-
żyć sobie życzenia imieninowe 
czy poprosić o modlitwę – dodaje 
student.  

Podczas spotkań najpierw 
w małych grupach czytają słowo 
Boże. Dyskutują o  tym, co kto 
usłyszał. Potem ten sam fragment 
omawiają przy wspólnym stole. 
Gdy temat budzi emocje, przydaje 
się „metoda pustego krzesła”. – To 
znaczy, dzielimy się na dwie gru-
py – tłumaczy licealistka Sylwia 
Krystoszek. – I na przykład zasta-
nawiamy się, czy można dziś jesz-
cze zachować ósme przykazanie? 
Jedna grupa przygotowuje argu-
menty na tak, druga na nie. Potem 
przedstawiciele siadają naprzeciw 
siebie i zaczyna się ostra dyskusja. 
Obok stoi puste krzesło. Jeśli ktoś 

chce się dołączyć do rozmowy, 
siada na nim – wyjaśnia Sylwia. 

KARTECZKI SIOSTRY LEONII
W  drugą niedzielę miesiąca 

krąg biblĳ ny tworzą w kościele 
przed Najświętszym Sakramen-
tem. Każdy dostaje fragment sło-
wa Bożego. I rozpoczyna się lectio 
divina (patrz ramka). – Kończymy 
echem słowa – mówi gimnazjalista 
Darek Augustyniak. – To znaczy, 
każdy wypowiada to zdanie, któ-
re najbardziej przemówiło w jego 
sercu – wyjaśnia. 

Cały czas starają się mieć 
kontakt ze słowem Boga. – U nas 
w domu na przykład Biblia leży 
w kuchni – opowiadają Zosia i Mi-
chał Barańscy. – Nasz rodzinny eg-
zemplarz jest już trochę podnisz-
czony, bo każdy w każdej chwili 
może do niego sięgać. Czasem, 

gdy na przykład czekam aż woda 
się zagotuje, otwieram Ewangelię 
i czytam fragmencik – uśmiecha 
się Zosia. 

– A ja, siedząc przy biurku, od 
dłuższego już czasu zerkam na 
karteczkę ze słowami z  Psalmu 
37: „Powierz Panu swą drogę, za-
ufaj Mu, a On sam będzie działał” 
– mówi Piotrek. Takie karteczki 
rozdaje siostra Leonia Kalandyk, 
serafi tka, założycielka warszaw-
skiego kręgu Ruah.

– Wiele lat temu Agnieszka wy-
jeżdżała na zieloną szkołę – wspo-
mina siostra – i  poprosiła mnie 
o  małe wydanie Nowego Testa-
mentu. – Siostro! Ja całkiem o tym 
zapomniałam – wtrąca Agnieszka 
Kapica, dziś studentka pedagogi-
ki. – A Pismo Święte bardzo mi się 
wtedy przydało. Bo któregoś wie-
czoru rozmawiałam z koleżanką 
o modlitwie, o wierze i mogłyśmy 
sięgnąć do źródła – dodaje.

LEKARSTWO W BIBLII
– Byłem na pierwszym roku stu-

diów – opowiada Michał. – Miałem 
strasznego doła. Ze studiów nie by-
łem zadowolony, moja wiara też sła-
bła. Poszedłem do spowiedzi. Ksiądz 
podsunął mi Psalm 40. Przeczyta-
łem: „Pan wydobył mnie z dołu za-
głady i z kałuży błota, a stopy moje 
postawił na skale i umocnił moje 
kroki” – Michał cytuje z pamięci. 
– To słowo było moim lekarstwem. 
I wciąż jest – dodaje.

– Dla mnie początek Ewangelii 
według św. Jana jest bardzo ważny 
– mówi Darek Augustyniak. – Kie-
dyś chciałem przeczytać w domu 
Ewangelię od deski do deski. Ale 
utknąłem już na pierwszym frag-
mencie: „Na początku było słowo...” 
– Tak długo nad nim myślałem, aż 
rozłożyłem go na czynniki pierw-
sze – uśmiecha się Darek.

– Mnie dotyka słowo Boga 
w codziennej modlitwie brewia-
rzowej – przekonuje Agnieszka. 
– Nauczyłam się jej na naszych 
rekolekcjach. To niezwykłe, że 
każdego dnia czytam o  tym, co 
trafi a w sam środek moich spraw. 
Jakby Bóg mówił tylko do mnie… 

� � �

„Ruah” na ul. Marszałkowskiej. 
Tu uczniowie i studenci 
spotykają się wokół Biblii 
Na sąsiedniej stronie: Siostra 
Leonia zaraża biblijną pasją 
Obok Agnieszka Kapica z gitarą
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Młodzieżowy Krąg Biblijny 
w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie

Duch
na Marszałkowskiej

Pismo Święte czytają 
w kościele, w kuchni, 
na wakacjach…   
Zabierają je w góry 
i na kajaki. 
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Shanna, Sidney, Linda 
i Kristen występują w najlepszej 
na świecie koszykarskiej lidze dla 
kobiet – WNBA. We wrześniu, gdy 
kończy się sezon gry w USA, zawod-
niczki rozjeżdżają się do klubów 
w Europie. – Nie gram dla pochwał, 
ani dla trofeów – mówi Sidney. – 
Wykorzystuję tylko talent, jaki dał 
mi Bóg. – Dzięki koszykówce mogę 
dzielić się moją wiarą z innymi – 
stwierdza Shanna. 

SHANNA JAK ŚW. PAWEŁ
– Biblię czytam codziennie 

– opowiada „Małemu Gościowi” 
amerykańska koszykarka Shanna 
Crossley. – To mój powszedni chleb, 
moja wskazówka. Bez niej nie wie-
działabym, co robić – tłumaczy. 

Shanna dorastała w religĳ nym 
domu. – Gdy miałam 7 lat, któregoś 
wieczoru wróciłam z kościoła do 
domu bardzo przestraszona – wspo-
mina koszykarka. – Usłyszałam, jak 
wygląda piekło. Bałam się. Poprosi-
łam rodziców, żeby pomogli mi za-
prosić Pana Jezusa do mojego serca. 
Po latach całe swoje życie oddałam 
Panu Bogu. Już nie ze strachu, ale 
z miłości do Niego – kończy Shanna.

Od września Shanna gra w tu-
reckim Tarsie, mieście św. Pawła 
Apostoła. – A w Turcji główną re-
ligią jest islam. Już samo wypowie-
dzenie imienia Jezus może ściągnąć 
kłopoty – opowiada. – To trudne 
wyzwanie. Dlatego modlę się, by 

Bóg posługiwał się mną i  moim 
sportowym talentem – dodaje. – 
Bo ja chcę dzielić się wiarą.

LEPSZE ŻYCIE SIDNEY

Sidney Spencer to mistrzyni 
w rzutach za trzy punkty. W czerw-
cu tego roku z drużyną z Gorzowa 
Wielkopolskiego wywalczyła wice-
mistrzostwo Polski. Potem wróciła, 
by grać w New York Liberty. A już 
w październiku jeździła po swoim 
kraju, by opowiadać o koszykówce 
i… o Panu Bogu. Teraz szuka nowe-
go klubu w Europie.

Jej zdjęcie można zobaczyć 
w kalendarzu na 2010 rok. Z kole-
żankami z Gorzowa Sidney pozo-
wała na basenie. Później w rogu 
strony z lutym dopisała „JR 32:27”. 
To fragment z Księgi Jeremiasza: 
„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego 
ciała”. 

Gdy Sidney miała 17 lat, zdoby-
ła tytuł Koszykarskiej Miss Stanu 
Alabama. – Zastanawiałam się 
wtedy, jaki wybrać uniwersytet – 
opowiada „Małemu Gościowi” ko-
szykarka. – Myślałam, myślałam 
i coraz bardziej się denerwowałam. 
Przeczytałam w Biblii, że najlep-
szy plan ma dla mnie Bóg. Skoro 
tak, to wszystko Mu oddałam: 
szkołę, sport, marzenia – dodaje. 

– Zrozumiałam, że On wybierze 
lepiej niż ja. Jestem pewna, że Bóg 
dał mi koszykówkę po to, bym mo-
gła dawać świadectwo wiary. Gdy 
już zakończę koszykarską karie-
rę, będę jeździć po całym świecie, 
uczyć koszykówki i… opowiadać 
o Jezusie. 

Dziennikarze chętnie proszą 
Sidney o  wypowiedź. Gdy pada 
pytanie o ulubioną książkę, koszy-
karka odpowiada błyskawicznie: 
– Każdego dnia czytam Biblię! 

– Z Panem Bogiem rozmawiam 
tak samo jak z rodzicami czy przy-
jaciółmi – mówi. – Jeśli nawet krót-
ką chwilę spędzam w ciągu dnia 
tylko z Jezusem, moje życie zmienia 
się na lepsze.

RADOSNA LINDA

Linda Fröhlich jest podporą 
reprezentacji Niemiec. Od lat 
przyjaźni się z  Sidney. Razem 
grały w USA, a później w słowac-
kiej drużynie Dobrych Aniołów 
z Koszyc. Na co dzień Linda gra 
w hiszpańskiej drużynie Ros Ca-
sares Valencia.

W koszykówce zakochała się 
na obozie sportowym, gdy miała 
13 lat. Pięć lat później wyjechała do 
szkoły w Stanach Zjednoczonych. 
– Ludzie często pytali, dlaczego 

wciąż się uśmiecham – wspomi-
na koszykarka. – Bo nazywam się 
Fröhlich, a to po niemiecku zna-
czy „radosna” – śmieje się Linda. 
– W USA spotkałam ludzi, którzy 
promieniowali radością, choć nie 
nazywali się Fröhlich. „To dlatego, 
że prowadzi nas Pan Bóg” – odpo-
wiadali. Bardzo mnie to dziwiło. 
Któregoś dnia poszłam do kościoła 
i  zrozumiałam, co znaczy, że Pan 
Jezus umarł na krzyżu, by zapła-
cić za moje grzechy – opowiada 
Niemka. – Gdy dziś ktoś mnie pyta, 
dlaczego wciąż się uśmiecham, od-
powiadam, że jest we mnie Boża 
radość. 

Linda też – podobnie jak jej 
przyjaciółka Sidney – czyta Biblię. 
Można się o tym przekonać, klika-
jąc na jej blog. Niedawno swój wpis 
zatytułowała: „Niedzielna myśl”. 
Linda rozważa tam fragment 
z księgi Izajasza i poniżej dopisuje: 
„Odkrywajcie, co myśli o was Pan 
Bóg. Na Jego opinii, a nie innych 
ludzi, opierajcie swoje życie”

– Biblia, jak mówi List do Ko-
ryntian, to nasza zbroja w codzien-
nej walce duchowej. Dzięki niej 
jesteśmy gotowi na każde starcie 
– mówi „Małemu Gościowi” Lin-
da.  – Dlatego czytam Pismo Święte 
codziennie! Dołączyłam do mojego 

męża. Dla niego czytanie Biblii to od 
20 lat taki dobry nawyk  – dodaje.

ODKRYCIE KRISTEN

Kristen Brooke Sharp znana 
jest bardziej jako K.B. Obecnie ko-
szykarka zdobywa punkty dla fran-
cuskiej drużyny USO Mondeville. 
A w WNBA ostatnio występowała 
w Chicago Sky. Kristen chodziła do 
szkoły katolickiej, choć mama jest 
baptystką. – Lubiłam chodzić do 
kościoła katolickiego – wspomina 
koszykarka. – Tam mogłam przy-
jąć Komunię, wyspowiadać się. No 
i była szkółka niedzielna! Nieste-
ty, w pewnym momencie z bratem 
przestaliśmy chodzić na Msze. 

Dopiero w Rosji, gdzie Kristen 
spędziła swój pierwszy sezon poza 
WNBA, coś zaczęło się zmieniać 
w  jej wierze. – W  Petersburgu 
miałam dużo wolnego czasu – opo-
wiada. – Pomyślałam: poczytam 
Biblię. Byłam zaskoczona, że sło-
wo Boże może być takie ciekawe. 
I wiele rzeczy stało się dla mnie 
jasnych – dodaje. – Odtąd coraz 
więcej myślałam o tym, kim jest 
dla mnie Bóg. Moja wiara umoc-
niła się, gdy trafiłam do klubu 
w Izraelu. Tam mogłam dotknąć 
miejsc, gdzie wszystko się zaczęło. 

 Piotr Sacha
Pod autografem Sidney Spencer dopisała „JR 32:27”. 

I odesłała do słów z ksiegi Jeremiasza: „Oto Ja jestem Pan, Bóg 

wszelkiego ciała”

Koszykarki WNBA

Misjonarki pod koszem
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Z piłką do kosza 
potrafi ą wyczyniać 
cuda. Ale prawdziwe 
cuda dzieją się 
dopiero wtedy, gdy 
schodzą z parkietu.

SHANNA SIDNEY LINDA KRISTEN
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LINDALINDA KRISTENKRISTEN
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K to ma internet, może 
sprawdzić. Wystarczy wstukać 
w YouTube: Lia Mills, by znaleźć 
kilka krótkich nagrań sympatycz-
nej nastolatki, która broni życia. 
Inteligentnie i z pasją. Pierwsze wi-
deo ma ponad milion wejść w cią-
gu półtora roku. To imponujący 

wynik. Jest nawet wersja z polski-
mi napisami. 

Wszystko zaczęło się na po-
czątku 2009 roku, gdy w  szkole 
ogłoszono konkurs na wygłosze-
nie przemówienia na dowolny 
temat. Lia, uczennica 7 klasy, wy-
brała temat obrony życia nienaro-
dzonych. Nauczyciele uznali, że to 
zbyt „dorosłe i… kontrowersyjne”. 
Sprawa obrony życia w Kanadzie 
i w USA wywołuje wielkie emocje. 
Bo prawo w tych krajach zezwala 
na zabicie dziecka w łonie matki 
praktycznie na życzenie. Nawet 
mama Lii miała wątpliwości, czy 
jej córka nie powinna mówić 
o czymś innym. Ale dziewczyna 
była uparta. „Czułam, że to Pan 
Bóg podpowiedział mi temat abor-
cji, choć wtedy nie miałam o tym 
zielonego pojęcia” – wyznaje. 

A GDYBY KTOŚ 
DECYDOWAŁ, 
CZY MOŻESZ ŻYĆ 
„Co byś powiedział, gdyby 

ktoś decydował w tym momencie, 
czy możesz dalej żyć, czy masz 

umrzeć?” – zaczyna swoje prze-
mówienie Lia. „I gdyby na tę de-
cyzję nie miało wpływu, ani to, co 
potrafi sz zrobić, ani to, co zrobiłeś 
w przeszłości ani to, co mógłbyś 
zrobić w przyszłości i nic nie da 
się już zrobić? Tysiące dzieci są 
właśnie teraz w  takiej sytuacji. 
Ktoś decyduje, czy mogą żyć czy 
nie. Tym kimś jest ich matka, a de-
cyzja, o którą tu chodzi, to aborcja”. 

Lia w  5-minutowym wystą-
pieniu wykazuje, że aborcja jest 
zabiciem niewinnego człowieka 
i dlatego powinna być zakazana. 

– Nasza rodzina jest za życiem, 
ale nie jesteśmy żadnymi działa-
czami – wyjaśnia mama Lii. – Chce 
mi się śmiać, kiedy czytam w inter-
necie komentarze, że to „matka ją 
zmusiła”. Przecież ja chciałam ją od 
tego odwieść. Ale Lia jest pasjonat-
ką, sama wybrała i przemyślała ten 
temat. Wierzę, że sam Bóg maczał 
w tym palce. 

URATOWANE ŻYCIE
Opór w  szkole był duży. 

– W  pew ny m momencie 

powiedziano jej, że jeśli nie zmieni 
tematu, to nie będzie mogła star-
tować w konkursie – wspomina 
mama. – Próbowałam ją przeko-
nać, ale Lia była gotowa zaryzyko-
wać, byle tylko trzymać się tematu 
pro-life (za życiem). W przygoto-
waniach pomogła Lii nauczycielka, 
zwolenniczka aborcji na życze-
nie. Po wszystkim przyznała, że 
rezolutna dziewczyna dała jej do 
myślenia. 

Podczas konkursu atmosfera 
była napięta. Jedna z nauczycie-
lek w proteście opuściła nawet salę 
przed występem Lii. Mowa została 
dobrze przyjęta przez publiczność, 
ale Lię zdyskwalifi kowano. Jednak 
po burzliwej naradzie jury zmieni-
ło zdanie i nazajutrz oznajmiło, że 
dziewczyna wygrała. – Był z tego 
niezły smród – śmieje się pani 
Mills. – Dlatego byliśmy gotowi 
zrezygnować z wygranej, ale na-
uczycielka przekonała nas, że Lia 
wygrała uczciwie i powinna repre-
zentować szkołę w zawodach okrę-
gowych. Na kolejnym szczeblu 
Lia przegrała. Ale okazało się, że 

dostała cenniejszą nagrodę. Pod jej 
wideo umieszczonym na YouTube 
znalazło się podziękowanie: ktoś 
po jego obejrzeniu zrezygnował 
z  aborcji. Lia uratowała komuś 
życie. 

TRZEBA ZABIJAĆ BÓL 
A NIE PACJENTÓW
W maju 2009 r. Lia wystąpiła 

przed 12-tysięcznym zgromadze-
niem podczas „Marszu za życiem” 
przed gmachem kanadyjskiego 
parlamentu w  Ottawie. Powtó-
rzyła wtedy swoje szkolne prze-
mówienie, dodając nowe wątki. 
– Wydaje mi się kompletnie bez 
sensu, że z jednej strony dbamy 
o udogodnienia na parkingach dla 

ludzi niepełnosprawnych, organi-
zujemy specjalne igrzyska. Mówi-
my im, że są dla nas radością – mó-
wiła Lia. – Ale jeśli kobieta w ciąży 
spodziewa się takiego dziecka, to 
radzimy jej, żeby się go pozbyła 
przez aborcję, nie dając dziecku 
żadnej szansy. 

W marcu tego roku Lia nagrała 
wideo poświęcone eutanazji, czyli 
legalnemu zabĳ aniu nieuleczalne 
chorych. Kanadyjka przekonuje 
swoich rodaków, że zgoda na 
eutanazję pociągnie za sobą tra-
giczne konsekwencje i zachęca, by 
znaleźć sposób opieki nad cierpią-
cymi. – Wyobraźcie sobie społe-
czeństwo, w którym ludzie żyją 
w ciągłym strachu o swoje życie, 

gdzie szpitale zamiast leczyć ludzi, 
zabĳ ają ich, ponieważ ktoś uznał, 
że ich życie nie jest już dłużej god-
ne życia – zaczyna Lia. Pyta: – Czy 
cierpienie i ból sprawiają, że życie 
przestaje być warte życia? – Lia 

Nagrania 12-latki na YouTube 
wciąż cieszą się wielką 
popularnością. 
Jej pierwsze wideo miało przez 
półtora roku ponad milion 
wejść

Lia Mills

Dziewczyna pro-life
12-letnia Lia z Toronto 
wystąpiła w szkolnym 
konkursie mówców. 
Przygotowała 
mowę broniącą 
nienarodzonych. 
Dzięki nagraniom 
na YouTube stała się 
najbardziej znaną 
nastolatką pro-life 
w Kanadzie i USA.

� � �

Pierwsze nagranie pro-life Lii Mills 
„Codziennie 115 tys. dzieci umiera w wyniku aborcji. Sto piętnaście 
tysięcy! Oznacza to, że co godzinę umiera 5 tys. dzieci. Wszystkie 
te istoty giną. A wraz z nimi ich możliwości, wszelkie nadzieje na 
przyszłość. Wiem, że teraz niektórzy z was mogą pomyśleć: „Och, 
to nie jest zabijanie. Przecież to nie są jeszcze dzieci, prawda?”. 
Dlaczego uważamy, że tylko dlatego, że nie mogą mówić lub 
robić to, co my, nie są jeszcze ludźmi? Czy te dzieci mamy uważać 
za ludzi tylko wtedy, gdy są chciane? Nie! Płody to z pewnością 
ludzie utkani cudownie w łonie matki przez Stwórcę, który zna 
ich wszystkich po imieniu. Zapamiętajcie: „Choćby oczy go nie 
widziały, a uszy nie słyszały, człowiek to człowiek, nieważne jak 
mały”.

Video z polskimi napisami: znajdziecie na:  http://www.youtube.
com/watch?v=QcXLXyep7Hk&feature=more_related

Modlitwą w intencji poczętego życia rozpocznie papież 
Benedykt XVI tegoroczny Adwent. 
Przyłącz się do tej modlitwy 27 listopada, w sobotę wieczorem 
odmawiając przynajmniej jedną dziesiątkę różańca.
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Cel: 
– zachęcić dzieci i młodzież do wspólnej lektury Pisma świętego 
w domu wraz z rodzicami;
– zwrócić uwagę na rolę Pisma Świętego w życiu chrześcijanina;
– uświadomić młodzieży, jakie warunki powinny być spełnione 
przy czytaniu Pisma Świętego;
– jeśli parafia korzysta z małogościowych materiałów adwen-
towych, zachęcić uczniów do udziału w Roratach pod hasłem 
„Będziesz Biblię czytał codziennie”.

Metody:
– praca w grupach (dwukrotnie podczas lekcji);
– krótka prezentacja wyników pracy grupowej przed klasą.
– krótki wykład na temat znaczenia Pisma świętego w życiu 
Kościoła i poszczególnych wiernych;
– przygotowanie miejsca w klasie, na którym uczniowie będą 
mogli zamieszczać fragmenty Pisma Świętego, które wpłynęły 
na ich życie podczas adwentowej codziennej lektury.

Modlitwa 
Modlitwa przed rozpoczęciem zajęć 
w  intencji tego, byśmy dbali o  zdrowie 
duchowe. Natomiast na zakończenie zajęć 
w intencji, by wierzący (szczególnie nasi 
uczniowie i ich rodziny) szanowali i wczy-
tywali się w słowo Boże każdego dnia. 
W  klasach, które potrafią uszanować 
symbole, można również zaproponować 
na zakończenie ucałowanie kart Pisma 
Świętego przed wyjściem z sali. Kapłani 
katecheci mogą przed ucałowaniem pobło-
gosławić klasę księgą Pisma Świętego.

Materiały pomocnicze:
•  Pismo św. (najlepiej, by był to egzemplarz 

ozdobny), które podczas zajęć można 
postawić w centralnym miejscu klasy;

•  grudniowy numer „Małego Gościa” 
a w nim teksty:

– rozmowa z ojcem Stanisławem Jaroszem, 
paulinem,
– „Bóg do mnie przemówił” (opowiadają m.in.: Przemysław 
Babiarz (dziennikarz), Magda Anioł (piosenkarka),
– „Średniowieczne ksero” i „Słowo o rzut kamieniem” w rubryce 
PoWażny Temat.

Przebieg lekcji
Po modlitwie i sprawdzeniu obecności nauczyciel dzieli klasę 
na grupy. W zależności od wieku uczniów, prosi o napisanie 

Boże kalorie
Będziesz Biblię czytał 

codziennie

Konspekt katechezy z „Małym Gościem” recepty na zdrowy styl życia. W przypadku 
młodzieży gimnazjalnej można skupić się 
na zdrowej diecie. Po zakończeniu tej części 
(poświęcamy na nią od 5 do 7 minut) przed-
stawiciele prezentują przed klasą rezultaty.

Następnie prowadzący krótko wprowadza 
w kwestię zdrowego stylu życia duchowego. 
Prosi uczniów, by napisali, co wpływa na zdro-
wą kondycję duchową człowieka. Ma to być 
recepta na dobrą kondycję duchową.
W tej części, na którą poświęcamy tyle samo 
czasu, co w pierwszym grupowym zadaniu  
ważne jest, by prowadzący podkreślił, że dba-
łość o zdrowie fizyczne i duchowe wymaga od 
każdego codziennego wysiłku.
Katecheta, wybiera jeden ze składników 
zdrowia duchowego: czytanie Pisma św. Jeśli 
nie pojawi się ten element w wynikach pracy 
grupowej, nauczyciel sam musi naprowadzić 
uczniów na rolę Pisma św.

W tym momencie można odpowiednio wprowadzić Pismo św. 
na zajęcia. Posługujemy się najlepiej ozdobnym egzemplarzem 
Biblii, świecami i jeśli to możliwe, muzyką i oświetleniem, 
by w honorowym miejscu wystawić najważniejszą z ksiąg. 
Jeśli istnieje taka możliwość i katecheta dysponuje swoją salą, 
można przez cały czas Adwentu, pozostawić w centralnym 
miejscu Pismo św. do dyspozycji uczniów, tak by mogli pod-
czas przerwy lub przed wejściem czy wyjściem z sali podejść 
i przeczytać jakiś fragment.
Po wprowadzeniu Biblii nauczyciel omawia, jaką rolę spełnia 
ona w życiu ludzi wierzących. Uświadamia również słucha-
czom, w jaki sposób można ją czytać, gdzie szukać wyjaśnie-
nia trudnych fragmentów i jak traktować samą Księgę.
Następnie należy wprowadzić w adwentową akcję rodzinnego 
czytania Pisma Świętego, tworzenia rodzinnych kręgów 
biblijnych. Dzięki temu to, co w szkole, będzie współgrało 
z tym, co będzie omawiane podczas adwentowych spotkań 
roratnich w kościele.
Na zakończenie lekcji można zaproponować uczniom wywie-
szanie wszystkich fragmentów, które jakoś poruszyły ich 
lub wpłynęły na ich życie, na specjalnej tablicy umieszczo-
nej lub wydzielonej np. z gazetek w klasach lub pracowni 
katechetycznej.

Zadanie domowe
Poprosić uczniów, by napisali propozycje modlitw przed 
i po lekturze Pisma św. w rodzinie. Najlepsze z nich można 
wywiesić w klasie. 

Opracował Adam Maniura, katecheta z diecezji gliwickiej
ea

st
 n

ew
s/

fo
to

m
o

n
ta

ż 
m

w
m


