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w środku

śmiać
tańczyć, żartować, nawet
się, ale w środku będę potwornie
smutny.

ROMAN KOSZOWSKI

cienadzieję na szczęśliwe życie,
– Bo nie mają nadziei, dalszej szą się rodzice, gdy rodzi im się
perspektywy. Bo jak powiedzia- dziecko, bo mają nadzieję, że bęJezus.
łem, źródłem radości jest
dobre i mądre.
nadzieję dzie zdrowe,
Człowiek, który ma
śmierć
w Bogu, wierzy, że nawet
koniec, krótko, co
nie jest To jeszcze na
nie jest końcem. Śmierć
radosnym?
że idzie to znaczy być
kadla niego straszna, bo wie,
– Nie trzeba opowiadać
Przecież
Bogiem.
z
radość w sercu,
na spotkanie
umie- wałów, ale mieć
nie może być inaczej. Jeśli
pogodę ducha. Mieć
że kilka wewnętrzną
rająca matka cieszy się,
dobre słowo, domogła radosne oczy,
minut przed śmiercią
innych. Tak, żeby
go po strzegać dobro u
uścisnąć syna, pogłaskać
przy tobie dobrze.
za rękę, inni czuli się
z dobrego serca
twarzy albo potrzymać
nadziei, Dobry człowiek
to skąd ma tę radość? Z
rzeczy.
że umie- wyjmuje dobre
Rozmawiała
którą daje Bóg. Ona wie,
radość.
Gabriela Szulik
ra, a mimo to jest w niej
obietniGdy człowiek ma jakąś
się
cę, nadzieję, cieszy się. Cieszą
mają
młodzi podczas ślubu, bo

się szybko przed
Kiedy smutni i schowali
też zobainnym niesie, daje radość.
Panem Bogiem. I to można
oglądam kabaret, to nie rozśmiesza czyć u ludzi. Ludzie żyjący w grzeRozsmutasy. No bo
mnie ten, kto sam się śmieje.
poważ- chu to tak naprawdę
Zakłada
śmiesza ten, który ma minę
co? Z czego ma się cieszyć?
śmieją.
Zakrywa
ną, a wszyscy dokoła się
ra- maskę wesołka i udaje. środku.
Jezus przyniósł ludziom
to, co tak naprawdę ma w
dość, która nie jest wesołkowata, Grzech jest początkiem jego wezupełnie
ale radość, która bierze się
wnętrznego smutku.
z czego innego.
zabił
Kain
Podobnie było, gdy
Z czego?
pro- swojego brata…
we Włodawie
– Odpowiedź jest bardzo
Pan Bóg zapytał go:
Właśnie,
–
wiadosta. Jezus przyniósł dobrą
smutny i dlaczego
wiecz- „Dlaczego jesteś
Gdybyś
mość o zbawieniu, o życiu
Twoja twarz jest ponura?
pogodmiał
nym, o odpuszczeniu grzechów.
postępował dobrze, byłbyś
MAŁY GOŚĆ: Czy Pan Jezus
wesoł(Rdz 4, 6–7).
poczucie humoru?
Jaka jest różnica między
ludzie są czasem ny…” mogę się cieszyć, skoro
–
dlaczego
JAROSZ:
To
Nie
OJCIEC STANISŁAW
kiem a człowiekiem radosnym? smutni?
ojca? Nie
Czaodłączyłem się od miłości
Jeszcze jakie!
– Wesołek cieszy się sam.
– Pierwszym powodem smutku
się cieszyć naprawdę, skoro
sem mówimy, że ktoś zachowuje jest grzech. To już po Adamie i Ewie mogę
coś wyrzuca. Mogę
to właśnie wesoA jakieś przykłady?
zgrzeszyli, byli mi sumienie
fary- się głupkowato –
radosny było widać. Kiedy
– Parę razy tak wystawił
łek. A człowiek pogodny,
do wiatru, że nie wiedzieli,
zeuszy10
mu
co zrobić. Na przykład stawiają
podatek
pytanie, czy trzeba płacić
cezarowi. Faryzeusze przychodzą
a On
po to, żeby Jezusa ośmieszyć,
tylko
nie ośmiesza, nie kpi z nich,
odpowiada: „Oddajcie cezarowi
a Bogu
to, co należy do cezara,
obserto, co należy do Boga”. Kto
się powował tę rozmowę, mógł
miny
śmiać, patrząc na zdziwione
faryzeuszy.
To jest właśnie poczucie humowesołek,
ru, że inni się śmieją. Nie
ale ten, który przynosi radość.

Tym razem proponujemy konspekt katechezy o radości.
Temat ma związek z zawartością „Małego Gościa”, w którym
obficie raczymy Czytelników humorem, zarówno w numerze,
jak i w załączonym do niego dodatku. Katecheza, nawiązując do
tych treści, prowadzi do uświadomienia, czym jest prawdziwa,
bo płynąca z wiary, radość.

EAST NEWS/LI

○ BMW Z CEGŁY

Podobnie jest po spowiedzi.
– No tak. Jak Jezus przebaczy, to chce się skakać z radości,
niewijak ten paralityk, albo
domy, którego Jezus uzdrowił.
raTo znaczy, że Jezus dawał
dość?
– Tak, Jezus sprawiał radość
prawinnym. On jest źródłem
nie
dziwej radości. W Ewangelii
Jezusa
ma spisanego życiorysu
Jego
punkt po punkcie. Tam jest że
katecheza. Ale skoro wiemy,
że płaJezus był jak człowiek,
kał, gdy umarł Jego przyjaciel
bolało,
Łazarz, że cierpiał, że Go
A że
cieszył.
się
też
pewno
na
to
Ewangeliści tego nie napisali?
radość,
Bo to jest oczywiste, że
Co mieli
śmiech należą do życia.
jedli
pisać? Że wieczorem siadali,
winem
placki pszenne, popĳali
A co by
i opowiadali kawały?
Nie
komuś dała taka informacja?
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W lutowym numerze „Małego Gościa” – o radości:
• wywiad z paulinem o. Stanisławem Jaroszem o przyczynach, dla których radość jest możliwa tylko wtedy, gdy
człowiek ma czyste sumienie;
• w tekście „Śmiech rzecz poważna” przykłady świętych,
którzy tryskali humorem i nieco „teologii śmiechu”;
• zabawne historie z udziałem ministrantów w rubryce
„Maksymalni Ministranci”.
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Śmiech rzecz poważna
Humor świętych

„Męczeństwo św. Wawrzyńca”.
Diakon Wawrzyniec został
zabity w Rzymie za czasów
cesarza Waleriana. Według
tradycji, tortury na rozpalonej
kracie zniósł ze spokojem,
a nawet z humorem. Obraz
Pellegrino Tibaldiego,
Muzeum
Escorial, Madryt
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ROZWIĄŻ
RÓWNANIE
– Bucik to tylko
kolorowy gadżet –
mówi Ania Wija.
– Ma przypominać
o modlitwie – dodaje. Uczniowie wpinają
buciki w pęk kluczy,
mocują przy piórniku, na
gitarze, przy lampce na biurku lub na tablicy korkowej. Tak,
by go widzieć w każdej chwili. Bo
obiecali, że codziennie będą się
modlić za nienarodzone dziecko.
Akcja ruszyła 1 grudnia. Wtedy pojawiły się tajemnicze plakaty
z dziwnym równaniem matematycznym: 20×10/9×(1 w butach)×20.
W szkole każdy głowił się nad rozwiązaniem. Dopiero kolejny plakat
wyjaśnił, o co chodzi: „Dwudziestu
śmiałków odmawia dziesiątek różańca przez dziewięć miesięcy za
nienarodzone dziecko, aby bucik
nie był pusty”.
– Pierwszego dnia w „Buciku”
było 20 osób. Po tygodniu – 500.
A teraz modlimy się za 1000 dzieci – mówi Ania. – „Bucik” od początku ma swoje konto na portalu
Facebook. Dzięki temu dołączają
do niego nie tylko mieszkańcy
z Zebrzydowic czy sąsiednich miejscowości, ale z różnych zakątków

kraju. A jedna osoba mieszka nawet
w Nowym Jorku.

INGE
SECK
NDRA
IS/SA
CORB

Ponadto szczególnie polecamy teksty:
• „9 miesięcy w buciku” – o inicjatywie „adopcji dziecka
poczętego”;
• Dobra zabawa według doświadczonego wodzireja w tekście „Bal jak czekolada”;
• zabawne zdarzenia w świecie sportu – tekst „Błąd jak
wielbłąd”.

BRZYDKI, ALE WESOŁY
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9 miesięcy w buciku

adopcji dziecka poczętego
i miała ze sobą maleńki bucik z włóczki – wspomina
Ania. – Przypomniałam sobie o tym.
Później pomysł
gonił pomysł.
Pierwsze 115 bucików wykonała pani
Bernadeta Holeksa. Chętnych na
buciki przybywało, a pani Bernadeta… złamała rękę. – Wtedy spotkaliśmy zaprzyjaźnioną siostrę
Bonawenturę – mówi ks. Mateusz.
– Opowiedzieliśmy jej o „Buciku”
a ona na to, że ma setkę takich bucików u siebie. Dostała je od 82-letniej
pani. Ta pani zrobiła dla nas jeszcze
kolejną setkę – dodaje.
Ksiądz Mateusz opowiedział
o akcji podczas kazania i w produkcji bucików pomogły potem
mieszkanki Zebrzydowic.
Akcja „Bucik” to poważna
sprawa. Oazowicze są tego pewni.
Na plakacie piszą: „Zapomnĳ, że
zapomnisz o modlitwie. Stawka jest wysoka. Tu chodzi
o życie!”.

PRZYJDŹ NA
PARTY

26
– O „Buciku” można się dowiedzieć z internetu – mówi ks. Mateusz
U góry: Bucik z włóczki przypomina każdemu o codziennej modlitwie
Na sąsiednej stronie: Organizatorka akcji Anna Wija z przyrzeczeniem

według



Kto ma prawdziwą radość,
przede wszystkim umie
i nie oni rzeźbili figury.
śmiać
Sami
lepiej wiedzieli, jaką radość naj- się z siebie. Znakomity był w tym
daje błogosławiony Angelo
NIE UFAJ FILIPOWI
świadomość, że się żyje
Roncalli –
zgodnie Jan XXIII. Po
wyborze na papieża
Święci na obrazach i figurach z wolą Boga. Wiedzieli, że kto ma usłyszał,
jak jakaś kobieta zawołała:
kłopoty z radością, to znaczy,
rzadko się uśmiechają, ale
że ma „Jaki on gruby i
to dla- kłopoty ze świętością.
brzydki!”. Papież
tego, że nie oni te obrazy
„Od fałszy- uśmiechnął
malowali wej pobożności
się i powiedział: „Droi świętych, którzy ga pani,
konklawe to nie konkurs

PAMIĘTAJ
O STAWCE
– Kiedyś na
religii nasza katechetka opowiadała o duchowej

piękności”. Nieco później,
podczas
sesji fotograficznej, westchnął:
„Gdyby Bóg wiedział, że
mam być
papieżem, na pewno uczyniłby
mnie bardziej fotogenicznym”.
Żarty, rzecz jasna, trzymały
go również wcześniej. Dzięki się
radził sobie w sytuacjach nim
krępujących. Jako nuncjusz apostolski
w Paryżu musiał bywać
na imprezach z udziałem dyplomatów
i ich
żon. Mówiono, że kiedyś
spotkał
nadmiernie wydekoltowaną
panią,
i podał jej jabłko. – Proszę
zjeść, nalegam – powiedział. – Dlaczego?
– zdziwiła się dama. – Bo
Ewa po

w życiu trochę radości, a
i innych
mógł nią obdarzać”.

ZBIERZ EKIPĘ
Akcja połączyła też pokolenia.
– Zaproponowałem tę modlitwę
w swoim domu – opowiada gimnazjalista Miłosz Szatanik. – Dołączyła się siostra i mama. – Pytałem
też w szkole. Nieraz koledzy odpowiadali, że modlą się już w innym „buciku” – śmieje się Miłosz.
– Najmłodszym w mojej grupie
jest chłopak
z pierwszej
klasy podstawówki – dodaje.
– A ja modlę się w jednym
„buciku” z babcią, mamą i dwójką
braci – mówi Julka Brzóska. – Babcia zapytała też swoją koleżankę
i tak uzbierało się 20 osób – dodaje
licealistka.
– Co trzeba zrobić, by do was
dołączyć? – pytam organizatorkę akcji. – Trzeba znaleźć
kolejnych 19 osób – odpowiada Ania Wĳa. – Każda ekipa ma swojego lidera. Lider
dostaje bucik
dla wszystkich
osób w grupie
i tekst modlitwy
– dodaje tegoroczna maturzystka. – Uczestnicy akcji przyrzekają, że zaadoptują duchowo poczęte
dziecko. Codziennie odmawiają specjalną modlitwę i jeden dziesiątek
Różańca, żeby dziecko
było bezpieczne, żeby
mogło się urodzić
i pięknie żyć. – To taki
mix – uśmiechają się
oazowicze z Zebrzydowic. – Duchowa
adopcja plus Żywy
Różaniec. Potrzeba 20
osób w ekipie, bo tyle
jest tajemnic Różańca – wyjaśniają.

Dobra zab
awa

MAŁY GOŚĆ

wodzire
ja

Bal jak
czekolad
a

Oprócz bucików
uczestnicy co pewien
czas otrzymują inne
„przy pominajki”.
W styczniu dostali
sznurówkę. – Co
miesiąc wiążemy na
niej jeden węzełek.
Jak uzbiera się dziewięć, wtedy urodzi
się dziecko – wyjaśnia

Ania. Sznurówka bez węzłów
ma 36 cm długości i łatwo
można ją sobie zawiązać
na ręce.
Liderzy grup co miesiąc nie tylko przekazują
gadżety, ale odpowiadają też za zmianę tajemnic
Różańca i przypominają,
na jakim etapie rozwoju są
dzieci.
21 grudnia Ania pisała
na Facebooku o 21. dniu życia
dziecka pod sercem mamy.
– Pamiętam z „Małego
księcia”, że jeśli coś nazwiemy, to staje się nam bliższe
– opowiada Justyna
Szewczyk. – Dlatego
nazwałam moje
adoptowane
dziecko. Nazywa się Ania
– dodaje. –
Moje też ma
tak na imię!
– ożywia się
Julka.
– Imiona
pomagają nam
wyobrazić sobie, że to konkretna osoba, a nie jest jakiś płód
– tłumaczy Justyna.
31 sierpnia minie równo 9
miesięcy od chwili, gdy pierwsze
osoby włączyły się do modlitwy.
– Wtedy będzie New Born Baby
Party! – śmieje się Ania. Na koniec
wakacji zrobimy imprezę. Przecież
urodzi się nam 1000 dzieci!
– A co później? – dopytuję. –
Jesteśmy otwarci na nowe historie.
Podpowiedziane z góry!
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O przepisie
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MAŁY GOŚĆ:
komórce
smoki
muzyJaka jest
kę, więc zna
udaną zabaw
recepta na wieczorowych, ngów czy sukni
przeboje.
więc wymy
przebrania.
MIROSŁAW ę?
ślają
Stroje powin
KAŃTOR:
kie, by późnie
uwierzyć
ny być ta- Czy doroś li też
– Trzeb
w
j
to, żeby robićsiebie. Zabawa jest a tańczyć. Żeby można było w nich przebierają na się
po chów.
nie
– Doroś bal?
emocjami coś miłego ze swoim
Najmłodsi krępowały ruli stai
nawet nie
rają się
rzeć się, ciałem. Można przyj-i ile uczą się podcza
wiedzą
czase m
jak
, naślad
s takiej
Księżn
prostu powygbawią się inni.
ować dzieI po księżn iczki nie są prawd zabaw y. ci (śmiec
łupiać się.
ziwymi
h). I też
iczkami,
ale
organ
dyś będą księżn
przecież
izują bale
A wystró
kiej, muzyk
mężów. Tak iczkami dla swoich przebierańcó
a?
– To się
w. Na
samo chłopc
przykład
też pomag składa na nastrój, który supermenami
a.
w dorosł ymy. Będą we czy piżamować koloro Warto więc przygo
bale
życiu.
we balonik
toniarzy, na gałgaserduszka
i, serpentyny, Za kogo się przebi
których im
czy
strój gorszy
erają?
dają się też inne dekoracje. Przy– Podob
, tym lepszy
nie jak
różnokolorow
Nieraz
Przez chwilę
e światła rodzice: za kowbo kiedy ś ich dziecię dorośli wraca .
ją do
ja, Indian
poczuć się można dzięki temu. Zorro, Batma
cych zabaw.
ina,
na, księżn
Na stadion
wróżkę.
zaczyna się jak w teatrze. Jeśli
iczkę czy robimy meksykańską
ach
bal
wcześnie,
my ręce do
falę. Podno
ciemnić szyby.
warto też
góry
sii cieszymy
zadzieci. I taki
A utwory
powinny
się jak
muzyczne A czy coś się zmien
ma być chrześ
być
iło w
cĳan…
towe. I powin krótkie, nawet minu- zacji balu w
ostatnich organi- Powin
ien być radosn
nikom. Chociany się podobać uczest– Są nowe
latach?
ż to nie
y…
ne: mikro możliwości techni
–
by zadow
fony bezpr
cz- uczynPan Jezus pierw
olić wszyst jest możliwe, minid
szy cud
ił na weselu
kich.
yski, światł zewodowe,
w Kanie
, żeby goście
a, nowe
śniki, lasery
balują w
. Dziś prawi gło- bawili Galilejskiej dobrz
niebie
. W niebie
e
e
na pewno się senki. Myślę ” –mów i tekst piojest smutn
, że w niebie
nie
o. „Wszy
scy święci wieczny karbędzie
nawał. Tylko

teraz, na ziemi,
Trzech Króli mamy karnaw
do Środy Popielc ał od proszą
owej. cza, chłopców do tańca.
Od czego
jeśli jest
Zwłasz
zacząć bal?
którą znają. spokojna piosen - I wtedy pojaw
– Począt
ka,
Wtedy śpiewa
ia się wodzi
– Tak.
ków i pierwsek balu dla przedszkola- cu. Chłopców
zachęcam, ją w tań- chciałb Wodzirej chce dać rej…
ki wygląd zych klas podstawów- czyli z każdą
koleżanką. by zatań- popro y dostać. To znaczy to, co
a
chce tak
wadzić
(śmiech). nieraz jak studniówka że każda z nich
Tłumaczę,
Zaczynają
to księżn
dziwa czekol bal, by był jak prawWtedy podkr
od polone
iczka.
czekoladopo ada, a nie jak produ
rodow y tanieceślam, że to nasz za. Tak jest u najmł
kt
dobny.
odszyc
. Dzieci traktu na- dzieje w
poważnie.
klasie czwar h. A co się Dobry
ją to
A potem tańczy
tej?
cze w rytmie
– Chłopcy
wodzirej
to…
uciekają
walca. Oczywmy jesz- Nie chcą
– Osoba
też prosts
(śmiech).
się bawić
iście
ze
Mirosław
sobą innych , która nie przesł
inne zabaw rzeczy, jak pociąg są A przebieranie z dziewczynam
Kańtor jest
i. jak trener, . Wodzirej jest ania
czy Ale
przestaje
wodzirejem
pan i pani y. I przeboje! „Czy
trochę
są
być
który musi
od 20 lat
są
ten mają tacy, którzy piękni fajne. zawod
nik słabnie wyczuć, kiedy
śpiewa zawszew sobie zakochani”
e tańczą,
poczucie
na boisku
rytmu. Można
– dy zorgan
w porę potrafi
cała sala.
, który
wtezrobić
izować konku
talent” czy
Czy chłopc
rs „Mam wieniu. Wodzirej zmianę w usta„You Can
zmieni
ów i dziew
propon
– Tak i nie.
zwykle
a
Dance
muzyk
no dobra
uje zabaw
ć w pary czynki trud- własne dziewczynki i chłopc ”. Ale dobry
y lub dowcip ę, ale jakoś dziewcNie ma ograniczeń,
taneczne?
humor zachęc
y. Bo dzają
– Nie jest
grono.
y wolą
zyny mniej
a do zabaw
się w tej
zjalnym dwóchRaz na balu gimna stojących z boku.
szych klasacto łatwe. W najmło
roli. Już sprawy
Wodzi
- że to nie
dzieci
d- naprze
chłopaków
h to dziew
on jest bohate rej pamięta, wodzir wykazują talent niektóre
stanęło
ciw siebie
czynk i
i całą
do bycia
rem balu.
mowali się
ejami. Mają
grą w swoichzabawę zaj- Czy
wódcz
e. Można zdolności przykażdy może
telefonach.
zacząć od
w powta
zostać wodzi
rejem?
zabaw y
- za prowarzanie ruchów do
■
R
muzyki
E
dzącym.
K
L
A
M
A

■

Rozmawiał
Piotr

ROMEK KOSZOWSK

Kim tak
napr
jest Profesor awdę
Kręcony
Co robią
ziarnowe
na planie
dzieci
„Ojca Mat
eusza”

ZDJĘCIA

– 32 strony świetnej zabawy!

www.malygosc.pl

Piotr Sacha

Jeśli chcesz dołączyć do „Bucika”,
informacji szukaj na Facebooku
lub pisz na aniawija@op.pl
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zbiór najlepszych dowcipów,
anegdot i rysunków

Św. Thomas More
Modlitwa o łaskę pogody
ducha
„Zechciej mi dać zdrowy
żołądek, Panie, a także
coś niecoś do jedzenia. Zechciej mi dać, o Panie,
zdrowie ciała i umiejętność
zachowania
go. Zechciej mi dać, o
Panie, świętą duszę, która
ma stale na oku
to, co jest dobre i czyste.
Spraw, abym w obliczu
pokusy do grzechu nie wpadał w strach,
ale umiał znaleźć sposób
przywrócenia
wszystkim rzeczom należytego
porządku. Zechciej, o Panie,
duszę, której obca jest
dać mi
nuda i która nie zna szemrania,
i utyskiwań. Nie pozwól,
wzdychań
żebym kłopotał się zbyt
wiele wokół tego
panoszącego się czegoś,
co się nazywa moje ja.
Panie, obdarz mnie
zmysłem humoru. Daj
mi łaskę rozumienia się
na żartach, abym
zaznał w życiu trochę radości,
a i innych mógł nią obdarzać.
Amen”.

ZDJĘCIA ROMAN KOSZOWSKI
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październiku dzieci chodziły na Różaniec i w małogościowej akcji zbierały grosze
na samochód dla rówieśników
z Zambii – wspomina ks. Mateusz
Dudkiewicz. – Zależało mi, żeby
nie zrezygnowały z modlitwy różańcowej – dodaje. – Przeczytałem
w „Małym Gościu” o młodzieżowym Żywym Różańcu w Zabawie.
Później pojawił się pomysł akcji
„Bucik”.
Oazowicze z parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Zebrzydowicach niedaleko Cieszyna zaczęli rozdawać
dziergane z włóczki buciki i namawiać do duchowej adopcji dziecka
poczętego.

Św. Filip Nereusz: „Humor
to
rzecz zbyt ważna, by go
traktować niepoważnie”.

mają smutne miny, ocal nas,
Panie”
– modliła się święta Teresa
z Avila.
A św. Franciszek Salezy
mawiał:
„Święty smutny to smutny
święty”.
A i on przedstawiany jest
z poważną miną. Ba! Na wizerunkach
poważny jest nawet św. Filip
Nereusz,
choć uchodzi za jednego z
najweselszych świętych. W pełni
zasłużył
na tę opinię. Kawały trzymały
się
go nieustannie. Gdy witał
się ze
znajomymi, zamiast tylko
uchylić
kapelusza, miał zwyczaj
zamieniać się z nimi nakryciami
głowy.
Czasami też, ni z tego, ni
z owego,
szturchał kogoś pięścią. –
To nie dla
ciebie – wyjaśniał z szelmowskim
uśmieszkiem. – To dla złego,
którego chcę z ciebie wypędzić.
Św. Filip przebierał się
dla
kawału w różne dziwne
stroje,
a kiedyś nawet ogolił sobie
tylko
połowę twarzy. Wcale jednak
był lekkoduchem. Miewał nie
stany
mistyczne, w których zatapiał
się
w Bogu. Ale i to nie przeszkadzało
mu zwracać się nawet do Boga
nieco
żartobliwie. „Panie, nie ufaj
Filipowi” – to jego ulubiona modlitwa.
Wiedział, co robi. „Bóg jest
pełen
radości, dlatego diabeł ucieka
przed
prawdziwą radością” – mawiał.

Oazowicze z Zebr zydowic w akcji

Pod koniec wakacji oazowiczom urodzi się spora
gromadka dzieci. – Zrobimy New Born Baby
Party! – zapowiadają.

W

Św. Thomas More, kanclerz
Królestwa Anglii, słynął
z humoru, który nie opuścił
go nawet na szafocie –
obraz
Hansa Holbeina

Po prawej u dołu: Dla bł.
papieża Jana XXIII wiele
spraw było okazją do żartów,
zwłaszcza jego własna
osoba

CORBIS/ANTHONY ASAEL

homas More
bbył
ył osłabiony długim pobytem w więzieniu. Nie
miał dość sił, żeby wejść
na szafot, na którym
czekał kat z toporem.
Wyciągnął rękę do oficera. – Kawalerze, podaj mi
rękę. Z zejściem sam sobie
poradzę – zażartował. Stojąc
już

na podwyższeniu, zwrócił
się do
zebranych: „Umieram,
oddany
Abba Eulogiusz, pustelnik:
Bogu i królowi, ale Bogu
przede
„Nie mówcie mi nigdy o
wszystkim”. Odmówił modlitwę
mnichach, którzy nigdy się
„Zmiłuj się nade mną, Boże”,
nie
a pośmieją. To nie mogą być
tem uścisnął kata. – Bądź
podzielny,
ważni ludzie”.
ja się nie boję, ale ty uważaj,
bo
mam bardzo krótką szyję.
Tu idzie
o twój honor – powiedział
osłupia- głowę, ale nie
brodę, bo ona nie
łemu oprawcy. Gdy położył
głowę
na pniu, zauważył, że przygniata popełniła zdrady”.
swoją długą brodę, która
ŁASKA HUMORU
wyrosła mu w więzieniu. Oswobodził
Tak odchodził do nieba
ją więc ze słowami: „Utnĳ
kancie mi clerz Królestwa
Anglii, który
mówił posłuszeństwa królowi, odten odmówił posłuszeństwa gdy
Bogu.
Nie zgodził się złożyć przysięgi
Henrykowi VIII jako głowie
Kościoła Anglii. Zapłacił za
to głową,
ale prócz niej nie stracił
niczego,
nawet – jak widać – dobrego
humoru. Zyskał za to aureolę, bo
Kościół
ogłosił go świętym.
Żarty w obliczu śmierci to
rzecz
niebywała i bez łaski Bożej
niemożliwa. Ale też o łaskę humoru
święty
Thomas More nieraz prosił
Boga.
Sam ułożył modlitwę, w
której
słowa: „Panie, obdarz mnie są
zmysłem humoru. Daj mi łaskę
rozumienia się na żartach, abym
zaznał
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Gdy w starożytnym Rzymie
męczono za wiarę
św. Wawrzyńca, ten, przypalany
na żelaznej
kracie, miał żartować:
„Obróćcie mnie na drugi
bok, bo z tej strony już
się dobrze przysmażyłe
m”.
Humor w takiej sytuacji?
Czy to możliwe?
Tak – z łaską Bożą.

Oglądaj
w każdą

sobotę o
12.25 na
antenie

Sacha

Uśmiech, proszę!

Trafiony
ROZBAWIONY

Książeczka z najlepszymi
żartami „Małego Gościa”
SZUKAJ W ŚRODKU!

Poznaj bliźniego
PO ŚMIECHU JEGO
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O powodach
prawdziwej radości
i przyczynach
smutku – rozmowa
z ojcem Stanisławem
Jaroszem, paulinem,
proboszczem parafii

Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci
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Dodatkowo
w „Małym Gościu”

ma też tego, że Jezus chorował.
jak był
A pewnie i chorował,
mały.

że błogoże A dlaczego Jezus mówił, smucą?
Dlaczego mówimy czasem,
sławieni są ci, którzy się
ktoś cieszy się jak dziecko?
– Należałoby to przeczytać
– Bardzo wielu ludzi potrafi odwrotnie, że ci, co się smucą,
małych
pocieszeni.
cieszyć się z drobnych,
tak będą szczęśliwi, będą
rzeczy, jak dziecko. Dlaczego
Bóg na smutek człoradość Chodzi o to, że
mówimy? Bo dziecko ma
radością. Błogosłasmutku, wieka odpowie
tylko
smutku,
ze
prawdziwą. Nie ma w nim
jest
nie
Dziecko wieństwo
który pochodzi z grzechu.
z pocieszenia.
jest
budzi się rano i od razu uśmiecha
Ale do tego potrzebna
nawet
się do mamy.
wiara. Ludzie bez wiary,
potrajak wygrają samochód, nie
Bo wie, że mama go kocha… ra- fią cieszyć się w pełni.
– I to jest kolejny element
że jest
dości. Ktoś, kto czuje, wie,
Dlaczego?
byle
z
się
kochany, potrafi cieszyć
wie, że
powodu. Nie ma grzechu,
radosny.
jest
i
jest kochany
Ma w sobie kociołek
i od
radości. Rano się budzi
musi
razu chce śpiewać. Nie
mieć wielu rzeczy, nie musi
że
mieć wszystkiego, ważne,
jest kochany i że mu przebaczono. Bo jak dziecko nabroi
ono
i mama mu przebaczy, to
się
bardzo często od razu chce
do mamy przytulić.

JUNFENG

Rozmowa na temat

Z kociołkiem ra dości

MG_LUTY_11.indd 1

Specjalny dodatek do

„Małego Gościa”

2011-01-13 21:35:36

KONSPEKT KATECHEZY
Z „MAŁYM GOŚCIEM”

Chrześcijański
chichot
CEL:
Dyskusja nad tym, co z punktu widzenia wiary
powoduje radość i smutek.
Zapoznanie się z tekstami Pisma Świętego
i Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat
radości.
METODY:
Dyskusja
Mapa skojarzeń
Czytanie tekstów Pisma Świętego i Katechizmu
Kościoła Katolickiego.
MODLITWA
Modlitwa o dobry humor według św. Tomasza Morusa:
„Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia. Daj
mi zdrowie ciała i pogodę ducha, bym mógł je zachować. Panie,
daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej
bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha,
który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi, i nie
pozwól, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą,
która się nazywa moim „ja”. Panie, daj mi poczucie dobrego
humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił
odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym”.
WPROWADZENIE
Po czynnościach przewidzianych na początku lekcji, razem
z klasą próbujemy stworzyć definicję pojęcia „smutku” i „radości”. Następnie klasę dzielimy (w zależności od ilości uczniów)
na dwie lub maksymalnie cztery grupy. Każda grupa otrzymuje

po trzy kartki. Jedna grupa zajmie
się radością, a druga smutkiem. Na
kartkach można wydrukować odpowiednie minki i .
ROZWINIĘCIE
Prosimy, by uczniowie odpowiedzieli
na trzy pytania. Na opracowanie każdego z nich grupy mają do 5 minut. Po
upływie tego czasu, dzielimy się swoimi
spostrzeżeniami z klasą (można zapisać odpowiedzi w zeszycie lub na tablicy). Ważne, by nauczyciel odniósł się do tych
odpowiedzi i odpowiednio podsumował wyniki pracy uczniów,
wprowadzając jednocześnie do analizy następnego pytania.
Trzy pytania dla grupy zajmującej się radością:
1. Skąd bierze początek radość w przeżywaniu wiary?
2. Jak objawia się radość z przeżywania wiary?
3. Co zrobić, by nie stracić tej radości?
Trzy pytania dla grupy zajmującej się smutkiem:
1. Skąd bierze początek smutek w przeżywaniu wiary?
2. Jak objawia się smutek z przeżywania wiary?
3. Jak przemienić smutek w radość z przeżywania wiary?
PODSUMOWANIE
Na zakończenie katecheta wskazuje na nauczanie Kościoła
w odniesieniu do radości, zawarte w KKK oraz w Piśmie
Świętym. Nauczyciel powinien wykazać, że ostatecznym powołaniem człowieka jest osiągnięcie zbawienia, czyli radości
zjednoczenia z Bogiem. Oto kilka przykładów:
Punkt 163 „Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający

doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem
naszej ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga »twarzą
w twarz« (1 Kor13, 12), »takim, jakim jest« (1 J 3, 2). Wiara jest więc
już początkiem życia wiecznego.
W chwili gdy kontemplujemy dobra zapowiadane przez wiarę,
jakby odbite w zwierciadle, to jakbyśmy już posiadali te cudowne rzeczywistości, którymi, jak zapewnia nasza wiara, kiedyś
będziemy sie radowali”.
Punkt 425 „Przekazywanie wiary chrześcĳańskiej jest przede
wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary
w Niego. Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem
głoszenia Chrystusa: »Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli
i słyszeli« (Dz 4, 20). Zapraszają oni ludzi wszystkich czasów, by
weszli do radości ich komunii z Chrystusem: To wam oznajmiamy,
co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie Życia, co ujrzeliśmy
własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce
– bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy
i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało
objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście
i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem
Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna
(1 J 1,1-4)”.
Zadanie domowe

Prosimy uczniów o napisanie własnej wersji modlitwy o dobry
humor, wzorowanej na tej, którą odmawialiśmy na początku
lekcji.

Opracował Adam Maniura,
katecheta z diecezji gliwickiej

