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Beaty fikacja nas

Dlatego piszcie listy do Jana Pawła II na jego
nowy adres. Piszcie listy do nieba.

Mały Gość: Czy dla Jana Pawła
ma to w niebie jakieś znaczenie,
że go tu na ziemi beatyfikujemy
albo kanonizujemy?
O. Stanisław Jarosz: – Ma
znaczenie, bo on w niebie też chce
pełnić wolę Bożą. A beatyfikacje
i kanonizacje są wolą Boga, bo
z tego się rodzi dobro dla innych.

Każde słowo trafi błyskawicznie do adresata.
Piszcie tak, jakbyście usiedli przy Papieżu. I opowiadajcie
mu o swoich sprawach, o swojej rodzinie, o wszystkim, co
dla Was ważne.

Autorów trzech najpiękniejszych listów nagrodzimy
netbookami o wartości 1000 zł każdy.

Ale Jan Paweł II tam żadnego dodatkowego tronu nie otrzymuje?
www.malygosc.pl
– Nie otrzymuje. Niczego mu
w niebie od tego nie przybywa,
niczego nie dostaje nowego, ale cieszy się, że dzieje się to, co jest wolą
Wszechmogącego. Każda beatyfikacja jest darem dla Kościoła, czyli
dla nas. Jest okazją pokazania, że
ta droga prowadzi do świętości.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.malygosc.pl/konkurs
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Jan Paweł II – patron

Czy można powiedzieć, że Pan
Bóg po prostu nie chce sam
wszystkiego załatwiać i chce
dzielić się swoją łaskawością?
– Tak! Pan Bóg mógłby przecież
wszystko sam zrobić. Mógł nas
stworzyć automatami zaprogramowanymi na robienie dobra. Ale
On jest w swojej miłości jak mama,
która gdy robi ciasto, pozwala je
psuć dziecku, które pączki próbuje
lepić. Bo to tego dzieciaka mobilizuje i sprawia mu radość. I przy
okazji czegoś się nauczy.

Czyli to nie jest tak, że aby być
świętym, to trzeba zawsze przeprowadzać staruszkę przez ulicę,
tylko trzeba słuchać Jezusa?
– No tak, bo akurat może Pan Jezus
powie: „Zostaw tę staruszkę, bo Ja
bym chciał, żeby ona się cieszyła,
że jeszcze ma takie zdrowie, nato
natomiast pomyśl, że piętro wyżej
dziecko płacze samotnie”.

A czy można modlić się o wstawiennictwo „zwykłych” zmarłych, na przykład babci albo
dziadka?
7
– Tak, można. Bo więzy miłości,
które powstały tu na ziemi, pozostaną też takimi na wieczność.
Miłość nie ustaje.
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Święci są zawsze cudem
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wieJan Paweł II nie mógł tego
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są to
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ną wiarę Papieża, moja
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się wzmacniała – mówił
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A czy dla nas Jan Paweł II będzie teraz skuteczniejszy niż był
przed beatyfikacją?
– Może nie skuteczniejszy, bo
świętość nie zależy od beatyfikacji czy kanonizacji. Świętość jest
stanem miłości, stanem bliskości
z Panem Bogiem. On nic więcej nie
zyskał, natomiast zyskaliśmy my.

A ten nasz zysk, to na czym konkretnie polega?
– Mamy potwierdzoną przez
Kościół dobrą nowinę, że wiara,
jaką miał Jan Paweł II, że zawierzenie Maryi, jakie miał Jan Paweł II,
że służba ludziom, jaką prowadził
Jan Paweł II, jego otwarcie na człowieka – że to wszystko, co on robił,
jest pewną drogą do świętości.
Po co właściwie jest potrzebne
wstawiennictwo świętych, sko-
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Dotyk Miłości

Kiedyś jedna z sióstr zakonw Watynych, która pracowała
św.
kanie, przed poranną Mszą jej
za
poprosiła Papieża o modlitwę
spojrzał
chorą mamę. Jan Paweł II
ja się
na siostrę i powiedział: „Ależ
za nią codziennie modlę”.
Ksiądz Kardynał Stanisław
klęczniDziwisz wspomina, że w
Papież,
ku, na którym modlił się
każdego
była mała szuflada. Tam
prośby
dnia sekretarze wkładali
całego
z
ludzie
które
o modlitwę,
Święświata przysyłali do Ojca się,
tego. Gdy Jan Paweł II modlił
karotwierał tę szufladę, dotykał poa
tek papieru, niektóre czytał,
tem ogarniał myślą wszystkich
potrzebujących jego modlitwy.

Czy już na ziemi można być tak
samo świętym jak w niebie?
– Tak samo nie, bo każdy święty
na ziemi jest przekonany, że jest
grzesznikiem.
Co trzeba robić, żeby być świętym?
– Dać się prowadzić Panu Bogu.

Pawła II
Trumna z ciałem Jana
Placu
w czasie pogrzebu na
św. Piotra. Porywisty wiatr
przewraca kartki Ewangeliarza
U dołu: Młodzież z Polski
w czasie pogrzebu Papieża

Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci
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mówi, że tak chyba jest
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Bo każdego dnia do grobu
ludzi
Świętego przychodzi tysiące
i zostawia na nim małe karteczki,
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tym kapłanem.
Mama nie ukrywała
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oddany Panu Bogu.
całkowicie
Niczego
nie Tuus.
rozumiała.
Totus
Że nie jestem
8 kwietnia 2005
r. o godzinie
Ks. Konrad Krajewski,
dziewiątej
II
ranoPawła
byliśmy
Jana
ceremoniarz
w Watykanie. UdałoXVI już
i Benedykta nam się
zająć miejsce na
środku Placu
Świętego Piotra, ⊲ ⊲ ⊲
w samym centrum życia chrześcijańskieg
o.
I ja też wtedy, podczas
pogrzebu
Ojca Świętego, naprawdę
stałem
się chrześcijaninem
.
W następnych miesiącach
zorganizowałem w mojej
klasie
kę pieniędzy i kupiłem zbiórkrzyż,
który powiesiliśmy
w szkole.
Jan Paweł II od tamtych
dni jest
moim duchowym
przywódcą.
Jest patronem moich
młodych
lat.

kwiecień 2011 ☻
www.malygosc.pl

Nr 4 ☻ kwiecień 2011 ☻ cena 4 zł (w tym 8% VAT)

Gwardzista papieski

płacze na pogrzebie

Pierwsze kroki przy ołtarzu

Większość biskupów było
kiedyś ministrantami

przewracali się z tym mszałem.
żebyśmy chodzili do kościoła rówA hałas rozlegał się na cały konież w tygodniu. Któregoś dnia po
ściół. Jeszcze jedno: nie mogliśmy
Mszy, gdy klęczeliśmy z bratem
dotykać palcami świętych naczyń.
w pierwszej ławce, podszedł do
Należało najpierw założyć białe
nas nasz proboszcz. „Przyjdźrękawiczki.
cie do zakrystii” – powiedział.
To było już ponad 60 lat temu.
Przyznam, że byłem trochę
Wtedy nie było takich spotkań
przestraszony. Ale usłyszałem:
ministrantów jak dziś. W moim
„Będziesz ministrantem”. Nie było
prz y pad ku ministrantura,
dyskusji...
i praca w gospodarstwie
I zaczęła się nauka łaciny. szkoła
wypełniały cały czas. Pierwsze
Suscipiat Dominus hoc sacrifiogólnodiecezjalne spotkanie
cium de manibus tuis... Ta część
ministrantów, jakie pamiętam,
była najtrudniejsza, ale zapamięodbyło się w Piekarach Śląskich.
tałem ją sobie na całe życie. Nie
Na kazaniu ksiądz opowiadał nam
wszystko rozumieliśmy. Bo też
o Januszu Sidle, mistrzu w rzucie
nikt nam wtedy tego szczególnie
Chciał zainteresować
oszczepem.
nie tłumaczył. Dobrze pamiętam
młodych chłopców przykładem
taki moment, gdy ksiądz schodził
ze sportu.
☻
do stopni ołtarza i zaczynał się
W czasach liceum musiałem
łacinie.
po
dialog
z ministrantem
Bałtyk
wstawać bardzo wcześnie, żeby Rower marki
Wielkie wyróżnienie
To było dla nas wielkie wyróżdojechać pociągiem do szkoły.
nienie. Ministranci występowali
Biskup tarnowski
Metropolita katowicki
Dlatego nie mogłem już służyć do
w imieniu wiernych. Dziś widzę
Wiktor Skworc
abp Damian Zimoń
Mszy, ale należałem do sodalicji
w tym jeszcze ogromne zaufanie,
ministrant w parafii
ministrant w parafii
mariańskiej.
jakie mieli księża do dzieci. Oprócz
Marii Magdaleny
Najśw. Serca Pana Jezusa
Te lata przy ołtarzu i potem św.
trudnych fragmentów, minauki
w Rudzie
w Rybniku-Niedobczycach
w sodalicji na pewno miały
nistrant musiał nieraz przenieść
ka- Śląskiej-Bielszowicach
ołta- wpływ na moje powołanie
Komu- ciężki mszał z lewej strony
☻
Byłem chłopakiem po I Komu
26 nii św.
prawą. Czasem ministranci płańskie.
Pragnienie bycia ministrantem
Moja babcia zachęcała nas, rza na
zrodziło się spontanicznie i trudno
dziś przypomnieć sobie wszystkie
okoliczności ministranckiego „powołania”. W mojej rodzinnej parafii Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
spełnienie tego pragnienia było
po przyjęciu I Komożliwe dopiero
mały Gość
Opuszcz
do niej na
Niedziel
munii św. Przystąpiłem
Ny
one mia
początku III klasy szkoły podstasta
wowej w październiku 1957 roku.
Po Bożym Narodzeniu, w czasie kolędy, poprosiłem księdza
odwiedzającego nasze mieszkanie o przyjęcie do ministrantów.
Wkrótce – od nauki ministrantury w języku łacińskim – rozpoczął
się czas przygotowania do służenia. Otrzymałem łacińskie teksty,
na
nauczyć
było
się
trzeba
których
pamięć. Najwięcej trudności sprawiało poprawne wypowiedzenie
modlitwy po ofiarowaniu Suscipiat Dominus hoc sacrificium de
manibus tuis... Po opanowaniu
tekstu ministrantury i gestów, co

Miasta
widma

tu czas
się
zatrzymał
wiatr przer. Ulicami
zuca
śmieci,
puste okna
straszą
porw
firankami. anymi
niepokojąc I wszędzie
a cisza.
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Romuald Łozicki – latarnik ze Stilo

atarnia morska Stilo to drugi
dom Romualda Łozickiego, starszego latarnika.
Na szczyt tej ponadstuletniej
budowli wdrapujemy się krętymi
schodami. 138 stopni i… morze
widać jak na dłoni. Dookoła las.
Cicho, aż w uszach dzwoni. – Bo
stille to po niemiecku cisza – śmieje się latarnik.

Strażnik światła

Romuald, SaRa i liS

Romuald Łozicki w swoim mundurze latarnika
na sąsiedniej stronie: Światło z latarni widać z odległości 43 km

W XIX w., kiedy żegluga morska
stawała się coraz bardziej popularna, brakowało nowoczesnego
oznakowania nawigacyjnego
między Rozewiem a Czołpinem.
Rząd pruski zdecydował więc,
że trzeba wybudować latarnię
morską i urządzenie dźwiękowe.
Latarnia Stilo powstała w miejscu ostrzegawczego znaku nawigacyjnego – zwykłej drewnianej
wieży w kształcie stożka.
Niemcy zbudowali nową latarnię
w latach 1904–1906. Zadbano
też, by była dobrze widoczna.
Dlatego latarnia Stilo ma trzy
pasy: czarny, biały i czerwony.

TRzy kRopki
Dawniej latarnik zapalał światło. – Gdy zaczynałem tu pracować, reflektory uruchamiało się
zgodnie z tabelą świateł. Codziennie o innej godzinie, minucie i sekundzie – wspomina latarnik. –
Dziś lampę zapala fotokomórka.
Wystarczy, że zrobi się ciemno.
Światło gaśnie, gdy robi się widno.
Ale w każdej chwili mogę przełączyć urządzenie na system ręczny
– zaznacza pan Romuald.

Św. Ma

16

sekund. Mierzę czas stoperem –
uśmiecha się latarnik.

Jak na choince
Po snopie światła latarnik rozpoznaje, czy przepaliła się żarówka.
Wtedy zabiera trzy nowe żarówki
i rusza na szczyt latarni. – Są połączone szeregowo – tłumaczy. – Jak
lampki na choince. Wystarczy, że
jedna się przepali, nie świecą trzy
– dodaje. Latarnik poza tym czyści
lampy, nasłuchuje radiowego kanału bezpieczeństwa. – Dbamy o to
miejsce jak o dom – mówi. – Myjemy okna, kosimy trawę. A tych 138
schodów… Wiecie, ile to zamiatania? – śmieje się.
☻w 1906
Latarnię Stilo zbudowali
ń 2011
kwiecie
r. Niemcy. Z gotowych
stalowych
elementów. – Tutaj jest 5 tys. śrub!
– mówi latarnik. – Takie latarnie

be

są tylko trzy na świecie – u nas,
w Niemczech i USA – dodaje. Na
początku światło dawały gazowe
palniki umieszczone w specjalnym
urządzeniu. W późniejszym czasie dotarła na górę elektryczność.
Ściany latarni oklejone są rozdrobnionym korkiem pomalowanym na biało. – Podobne pomysły
z korkiem stosowane są w okrętach
– zapewnia pan Romuald, który
nieraz wypływał w morze.
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11. piętro. Stąd reflektory rzucają światło w stronę morza
U góry: Tabliczki pokazują odległość do innych latarni morskich

– Co się stanie, gdy zabraknie prądu? – dopytuję.
– Mam agregat. A światła
rezerwowe mogą działać przez 18 godzin – odpowiada latarnik.
Latarnia koło Sasina
rzuca smugę światła na
odległość 23 mil morskich,
czyli 43 kilometrów i jednocześnie niesie informację w alfabecie
Morsa. Trzy kropki oznaczają literkę „s” jak Stilo. Dzięki temu żeglarze mają pewność, gdzie błyska
widoczny punkt. Trzy panele kręcą
się na obrotowym stole. Każdy ma
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– W dzisiejszych
czasach to już ra-czej niemożliwe
– odpowiada pan
Romuald. – Bo
o zmroku światło
na latarni włącza
się automatycznie.

Historia Stilo

PRzONdziO

Aby wymienić żarówkę,
pan Romuald musi się
wdrapać aż na 11. piętro.
Od 32 lat pomaga
żeglarzom odnaleźć
dobry kierunek.

zdjęcia Roman KoszowsKi

Latarnia stoi na wydmie, na
wysokości 55 metrów nad poziomem morza. Wczesną wiosną, gdy
nie ma jeszcze turystów, pan Romuald jest tu sam jak palec. – No,
nie całkiem sam – mówi latarnik.
– Jest jeszcze nasza suczka Sara.
Odwiedza mnie też zaprzyjaźniona lisica. Czasem podchodzi tak
blisko, że kładę jej jedzenie na parapecie – dodaje.
Obok mały domek ze stróżówką i maszynownią. Wchodzimy do
środka. Dzwoni telefon: „Proszę o
e-maila do Stilo”. Latarnik uśmiecha
się. – Tutaj nie ma komputera. Mój
komputer to doświadczenie zdobyte przez lata – puka się w głowę.
Ma dwójkę zmienników, w tym
swoją żonę Weronikę Łozicką. Cała
trójka mieszka w Sasinie, trzy kilometry stąd. – Żona już od 20 lat
służy na latarni. Świetnie sobie
radzi – zapewnia mąż.
– Czytał pan „Latarnika” Sienkiewicza? – pytam. – Czy to możliwe, żeby głównego bohatera aż tak
pochłonęła książka, że nie włączył
na czas świateł?
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W kwietniowym numerze „Małego Gościa” temat numeru,
czyli jak Jan Paweł II skracał nam dystans do nieba i jak my
możemy innym ten dystans skracać, podejmują teksty:
• „Święci się nie starzeją” w rubryce „PoWażny Temat”;
• „Beatyfikacja nas uskrzydli” – rozmowa z ojcem
Stanisławem Jaroszem, paulinem, w rubryce „Startowe”;
• Opiekunom ministrantów polecamy rubrykę „Maksymalni
Ministranci”, w której polscy biskupi wspominają czas, gdy sami
byli ministrantami, i jaki to miało wpływ na ich powołanie;
Warto też zwrócić uwagę na rubrykę „Niezły Gość", a w niej
na teksty:
• „Siostra od bezdomnych” – o siostrach albertynkach,
które w Krakowie zajmują się bezdomnymi;
• „Święty z rozmachem” – o św. Maksymilianie Marii
Kolbem i mało znanym fakcie z jego życia, czyli o jego projekcje
rakiety kosmicznej.
W kwietniowym „Małym Gościu” jest też informacja o samochodzie za grosze, który dzięki uczestnikom październikowych nabożeństw różańcowych i czytelnikom „Małego
Gościa”, został zakupiony dla Domu Nadziei w Lusace.
Ponadto uwadze księży proboszczów i katechetów polecamy KONKURS PAPIESKI pt.: „Napisz list do nieba”.
Szczegóły na 4 str. „Małego Gościa

żyją

Pracow

dzono
ni sprowa

Skracaj dystans
DO NIEBA
Kalendarz beatyfikacyjny z magnetyczną plakietką
SZUKAJ W NUMERZE!

MG_KWIECIEN_11.indd 1

RomaN KoszowsKi

się. Wszystko to czyniło zwyczajne
życie nadzwyczajnym.
Nasz proboszcz nie interesował się specjalnie ministrantami.
Wychowywał nas raczej pan kościelny, powstaniec wielkopolski
i uczestnik wojny z 1920 roku. Pan
kościelKowalski, bo tak się nasz kościel
ny nazywał, przed rozpoczęciem
przygotoMszy św. porannej, po przygoto
opowaniu ołtarza zaczynał swoje opo
wieści, które nas bardzo ciekawiły.
przyZe służby ministranckiej przy
utalentopominam sobie jednego utalento
wanego prezesa ministrantów,
Koktóry nosił to samo nazwisko, Ko
przyjewalski. W ubiegłym roku przyje
chał na uroczystości rocznicowe
naszego liceum. Wziął udział we
Mszy św. i – jako dziadek – służył
z całą naturalnością w tej samej
komży, którą pamiętam z dawnych
czasów.

20

Rafael.

42, 41, 40... Wielkie odliczanie

INteRNetU

Ministrantem zostałem w dru-giej klasie szkoły podstawowej
i muszę przyznać, że ta funkcja
bardzo mi się podobała. Zarówno
ze względu na bliskość Tajemni-cy, cudowne kościoły romańskie
Świętej Trójcy i św. Prokopa,
i z powodu kolegów, z którymi
razem wzrastaliśmy i bawiliśmy

i Santo Subito, Wyd.

ISSN 0239-3166 NR INDEKSU 365890

Ks. RomaN TomaszczuK

Metropolita poznański
abp Stanisław Gądecki
ministrant w parafii Świętej
Trójcy w Strzelnie

św. Stanisława BM

Wikariusze z czasu mojej ministrantury w niewielkim stopniu
zajmowali się ministrantami, poza
księdzem Pilarskim, który miał
prawdziwy talent do tej pracy.
Wprowadził porządek, organizował regularne zbiórki, wyjazdy,
pielgrzymki, mecze, a nawet śpiew
gregoriański scholi ministranckiej na Triduum Paschalne. Miał
talent pedagogiczny. Umiał sprowadzać młode dusze na proste
drogi. Wiele wrażeń przynosiło
kolędowanie. Otwierało też oczy
na to, co dzisiaj nazywa się małą
ojczyzną. Przyczyniło się do tego,
że w sposób naturalny można było
myśleć o powołaniu kapłańskim .

Piotr Sacha

Wychowywał nas
kościelny

Nowe cuda, Wyd.

ZasOby

HeNRyK PRzoNdzioNo

dziś – mówią jednym
rozmówcy.
I wspominają: potężne szafy
z szatami liturgicznymi, piękne
monstrancje i kielichy, tablice
łaciz modlitwami w tajemniczej łaci
nie, opowieści pana kościelnego
poprowa– powstańca, taktykę poprowa
lekkodzenia procesji, kazanie o lekko
atlecie czy domową produkcję
węgla do kadzidła. A przede
wszystkie opowiadają
o tym, jak rodziło się ich
kapłańskie powołanie.
Choć, jak się okazuje, nie
odnajdują
księża
zawsze
swoje powołanie, służąc
biskudo Mszy. Bo są też bisku
ministranpi, którzy ministran
tami nigdy nie
byli.
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ministranci

Samochód za grosze już jest!
CZYTAJ NA STR. 32–33

Jana Pawła II

Ojca

Moja rodzina od
zawsze była katolicka,
prócz mojego
rzyć w Boga. Urodził
się jako dziecko niepełnosprawnbrata Dina. On nie chciał uwieDino chodził, kulejąc.
e. Tylko dzięki kilku
Ale
operacjom
nie mógł tego zrozumieć, dziękowaliśmy Bogu, że nie jeździ
na wózku. Dino jednak
zawsze czuł się „inny”,
obrażony na Boga.
zawsze się buntował.
Wiele razy całą złość
Przez 40 lat żył
wyrzucał w kierunku
W kwietniu 2005
r. Dino trafił do szpitala.
nieba.
Lekarze zapowiadali,
Miał zawał serca.
Stan był bardzo ciężki.
że to początek końca.
A mój brat zupełnie
niespodziewanie
poprosił
chciałby mieć pogrzeb
ze Mszą św. odprawioną o pogrzeb katolicki. Powiedział,
że
su. – Przecież ty nie
tu, w szpitalnej kaplicy.
wierzysz w Boga…
Bez rozgło– odpowiedziałam
chcesz, to musisz
zdziwiona. – Ale
się najpierw wyspowiadać….
jeśli tego
Zgodził się natychmiast.
Kiedy przyszedł ksiądz,
kiedy ja wierzę?
Dino powiedział:
Od dnia śmierci Jana
„Wie ksiądz, od
Pawła II. Kiedy widziałem,
cierpienie aż do końca,
uwierzyłem, że i
jak on znosi swoje
ja też kiedyś pójdę
Śmierć Papieża dotknęła
do domu Ojca”.
nawet skamieniałe
serce mojego brata
i rozkruszyła je.
Maria Luigia
Na podst:

RGey DOLZHeNKO
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Z Papieżem do domu

Najpierw były
żmudne lekcje
uscipiat Dominus hoc
łaciny, a potem
sacrificium de manibus tuis...
pierwsze zauroczenie „Trudne…” – wzdychali dzisiejsi
liturgią. Poznajemy
biskupi, gdy jako mali chłopcy
po raz pierwszy wypowiadali te
historie czterech
łacińskie słowa. „Ciężkie” – móministrantów, dziś
wili cicho, przenosząc z miejsca
ordynariuszy polskich na miejsce ogromny mszał. – To
było całkiem inne służenie niż
diecezji.
głosem nasi
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Powrót po latach
2 kwietnia, w dzień
śmierci Jana
Pawła II, zadzwonił
do mnie mój
przyjaciel Jay Scott
Newman,
kapłan z Południowej
Karoliny.
Powiedział, że właśnie
przeżył
najważniejsze trzy
godziny swojego kapłaństwa.
Kiedy w telewizji
podawano
jeszcze relacje o śmierci
Papieża,
ks. Newman poszedł
do kościoła
parafialnego pod
wezwaniem
Matki Bożej. W tym
czasie wyznaczona była w parafii
popołudniowa spowiedź.
Do sakramentu pokuty przystąpiło
między
innymi sześć osób,
które nie
spowiadały się przez
ostatnie
30, 40 lat. Ksiądz
zapytał
z nich, dlaczego wybrały każdą
właśnie
tę chwilę, dlaczego
dziś przyszli
do spowiedzi. Każdy
odpowiedział to samo: „To
dlatego, bo
właśnie umarł Ojciec
Święty”.
– Minęły dopiero
cztery
ny od śmierci Papieża godzi– mówił
z przejęciem mój
przyjaciel –
a już wszędzie rozlewa
się łaska.
George Weigel,
autor biografii JPII
„Świadek
nadziei”

Andrea
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Wyjątkowy w tym roku jest Wielki Post, bo to również czas
przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II. W kwietniowym
numerze „Małego Gościa” jest plakietka magnetyczna
z wizerunkiem Ojca Świętego i miarka , która ten czas od
II niedzieli wielkopostnej będzie nam odmierzać. Proponujemy
też konspekt, który może pomóc katechetom przybliżyć postać
i nauczanie Jana Pawła II podczas katechezy szkolnej.

Lepszy dzięki
Papieżowi

CeyRAC

Gabriela Szulik

Rozmawiał
Franciszek Kucharczak

To znaczy, że dzięki beatyfikacji
Jana Pawła II będzie się nam le
lepiej żyło?
– Oczywiście. Więcej ludzi sko
skorzysta z tej łaski, jaką jest dar
Papieża. I choćby przez to sięgną
do jego nauczania. Ludzie poczu
poczują się lepiej. Zobaczą znów to, co
Ojciec Święty robił dla Polaków.

To jedyny warunek?
– Tak, bo jako dzieci Boże, możemy
jedynie powiedzieć „nie chcę”. Ale
Bóg zrobił wszystko, przez mękę
i śmierć Jezusa Chrystusa, żebyśmy mieli przygotowane miejsce.
Jeśli mam darmowy bilet na mecz,

również słowa o nim.

A to chyba wygodniej, bo wcześniej trzeba było do Papieża jechać do Rzymu. A teraz wystarczy uklęknąć przy łóżku.
– Właśnie tak.

I jak to na Ojca działało? Lepiej
się Ojciec modlił?
– Nie, jakoś mi było łatwiej żyć.
W takim sensie, żeby się nie dać
zniechęceniu, pokusom, żeby
mieć więcej zaufania do Boga. Bo
jeżeli widzę zakochanych, łatwiej
uwierzę w miłość. Jeśli widzę, że
ktoś mimo cierpienia jest radosny,
to nie jest to obojętne. Jeżeli ktoś
przebacza, mimo że go skrzywdzi
skrzywdzili, to nie mogę powiedzieć, że to nie
ma znaczenia.

eST NeWS/DeRRICK

Umierającego
dziennikarza
Domenico del Rio
odwiedził przyjaciel.
– Chcesz coś komuś
powiedzieć?
– zapytał.
– Papieżowi!
– odpowiedział ciężko
chory. – Chcę, żeby
wiedział, że dziękuję
mu za to, że pomógł
mi wierzyć.
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Na rozwiązania czekamy do 26 kwietnia

Czyli jak ktoś ma
kłopoty, niech prosi
Jana Pawła II?
– Tak jest! Dlatego, że
tak jak na ziemi pochylał
się nad staruszkami, chorymi, przytulał i całował
dzieci, tak również będzie to
robił z nieba, z nowymi mocami,
z rzeszą świętych.

Czy Ojciec spotkał, ale tak real
realnie, świętego?
– Spotkałem wielu takich ludzi.
I oni wcale nie byli przekonani, że
są tacy święci. Byli przekonani, że
są biedakami, grzesznikami, ale
ich życie było takie, że dawało
prawo do stwierdzenia: „Ta babcia
była święta”.

Jaka jest różnica między beatyfikacją a kanonizacją?
– Jeśli ktoś jest beatyfikowany,
możemy się modlić do niego,
wspominać go w kalendarzu
liturgicznym. Z chwilą, gdy jest
kanonizowany, to tych możliwości
mamy jeszcze więcej. Jeżeli przybywa chwały świętemu, to i Bogu
przybywa chwały.

święci się nie starzeją
maly@goscniedzielny.pl

uskrzydli

To będzie umocnienie
w wierze.

HeNRyK PRZONDZIONO
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odpowiedzi przysyłajcie na adres:
„mały Gość niedzielny”
ul. w. stwosza 11
40-042 katowice
lub

to nie znaczy, że nie muszę tam
dojechać i zająć miejsca w swoim
sektorze. To nie jest tak, że mamy
wszystko za darmo. Być świętym,
to chcieć pełnić wolę Pana Boga.
A Jego wolą jest nasza świętość.
Drogą do tego jest słuchanie
słowa Bożego, żeby mieć wiarę.
Z wiary będzie się rodziła nasza
odpowiedź, czyli modlitwa i sakramenty, a to wszystko przeniesie się
na służbę bliźniemu.

ro można się od razu modlić do
Boga?
– Przez wstawiennictwo świętych
i tak modlimy się do Boga.

PAP/GARY I ROTHSTEIN

Jan Paweł ii będzie
robił z nieba to samo,
co na ziemi, tylko
z większą mocą
– mówi
o. stanisław Jarosz,
paulin, proboszcz
we włodawie.

roman koszowski

Napisz list
do nieba

mały Gość NiedzielNy
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www.malygosc.pl

Rozmowa na temat

Gdy Jan Paweł II żył jeszcze na ziemi, na jego adres przychodziło mnóstwo listów z prośbą o modlitwę.
Papież, choć nie mógł wszystkich przeczytać, modlił się
w intencji wszystkich polecanych spraw. Dziś Jan Paweł II
jest już w niebie i każdy list może otworzyć, każdą sprawę
może przedstawić Panu Bogu.
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konkurs

nia figur

a chleb
wypiek

ymów
dla pielgrz

Z życzeniami owocnego Wielkiego Postu
i dobrego przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II
Redakcja

EAST NEWS/AFP

KONSPEKT KATECHEZY
Z „MAŁYM GOŚCIEM”

Papieski
kręgosłup

CELE:
• Wskazanie na istotne elementy nauczania i posługi Jana
Pawła II.
• Zachęcenie młodzieży do zapoznania się z tekstami Jana
Pawła II.
• Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty życia papieża, a nie tylko na czysto sentymentalny obraz przedstawiany
powszechnie w mediach.
METODY:
• Praca w grupach.
• Dyskusja.
MATERIAŁY POMOCNICZE:
• Muzyka z płyty „Abba Pater”.
• Zdjęcia lub model ludzkiego szkieletu lub kręgosłupa.
PRZEBIEG LEKCJI:
W pierwszej części prowadzący prosi uczniów, by wypisali
cechy, za które młodzi ludzie podziwiają zmarłego papieża.
Można zrobić to w formie mapy skojarzeń na tablicy lub w formie krótkiej pracy w grupach i prezentacji na forum klasy.
Ta część nie powinna zająć więcej niż 5–7 minut.
Podczas pracy w grupach młodzieży może towarzyszyć muzyka
z płyty „Abba Pater”, na której zawarto fragmenty przemówień
papieża. Fakt, że płytę wydano w 1999 roku, będzie dla zdecydowanej większości uczniów czymś nowym i szokującym. Ważne
by w tej części lekcji podkreślić, że papież był człowiekiem
nie tylko życzliwym i otwartym, ale także konsekwentnym
i wiernym swojemu powołaniu, jak i nauczaniu Chrystusa.
Powinien nam się jawić jako człowiek o mocnym kręgosłupie
moralnym. Oczywiście należy tu wyjaśnić znaczenie pojęcia
mocnego kręgosłupa, gdyż wokół tego będzie koncentrowała
się dalsza część katechezy.
W drugiej części lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ludzkiego kręgosłupa.
Powinien wspomnieć, że składa się z 32 kręgów i podzielony
jest na cztery części:
1. szyjną;
2. piersiową;
3. lędźwiową;
4. krzyżową.
Mimo że każda część różni się zasadniczo, o stanie zdrowia
stanowi harmonĳne współdziałanie poszczególnych części.
Jako pomocą w tej części można posłużyć się zdjęciami kręgosłupa lub modelem szkieletu, które znajdują się na wyposażeniu
pracowni biologicznej.
Następnie przechodzimy do najważniejszej części lekcji, w której

wskazujemy na najistotniejsze aspekty pontyfikatu Jana Pawła II. Naturalnie każdy katecheta
może zaakcentować inne rzeczy, gdyż papież
jest na tyle bogatą osobowością, że każdy może
w nim znaleźć coś dla siebie. Należy się postarać skupić na czterech kluczowych sprawach,
zgodnie z poszczególnymi częściami kręgosłupa. Tak by w całości wskazywały na jego siłę
i heroizm. Ja skupiłem się na poszczególnych
działach:
1. Część szyjna to symbol wierności modlitwie.
Wskazujemy tu na fakt, że papież mimo ogromnego zaangażowania w wielu sprawach zawsze
znajdował czas, by trwać przed Bogiem na
modlitwie. Można posłużyć się wieloma opublikowanymi świadectwami, które pokazują,
że był on gigantem modlitwy i zawierzenia.
2. Część piersiowa to symbol walki o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
3. Część lędźwiowa to otwartość na każdego
człowieka i zachęta do odważnego przyjęcia
Chrystusa – nie lękajcie się! Papież spotykał
się z wszystkimi i nigdy, nawet po zamachu,
nie stronił od ludzi. Miał czas dla rządzących,
jak i chorych cierpiących w hospicjach lub
bezdomnych.
4. Część krzyżowa wskazuje na odwagę w niesieniu krzyża osobistego cierpienia. Należy
tu podkreślić ogromną siłę i wierność w chorobie i przyjęciu śmierci.
Na zakończenie można wręczyć kilka myśli
Jana Pawła II z listu do młodych całego świata. Treść listu można znaleźć na stronie:
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/listy/parati.html
DODATKOWE MATERIAŁY POMOCNICZE
Kwietniowy numer „Małego Gościa” a w nim
teksty:
• „Święci się nie starzeją” w rubryce
„PoWażny Temat”
• „Beatyfikacja nas uskrzydli” – rozmowa
w rubryce „Startowe” z ojcem Stanisławem
Jaroszem, paulinem.
Opracował Adam Maniura,
katecheta z diecezji gliwickiej

