
Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci!

Majowy numer „Małego Gościa” ukazuje się przed beatyfika-
cją Jana Pawła II. Sporo tekstów zamieszczonych w naszym 
miesięczniku podejmuje tematy związane z Ojcem Świętym. 
Czas świąteczny to ostatnia okazja, by do beatyfikacji się przy-
gotować. Również przez przypominanie faktów z życia Jana 
Pawła II, ale też i swoich przeżyć choćby podczas jego pielgrzy-
mek do naszej ojczyzny. A w przypadku młodych czytelników 
przez poznanie przynajmniej niektórych epizodów z jego życia.
Tym razem konspekt katechezy, który proponujemy, oparty 
jest o znane wydarzenie i słowa wypowiedziane przez papieża 
w 1987 r. na Westerplatte.
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Mały Gość: Pani naprawdę 
uczestniczyła we wszystkich 
pielgrzymkach Jana Pawła II?
Paloma Gomez Borrero: – Tak, 
we wszystkich zagranicznych. 
Dokładnie w 104. Byłam zawsze na 
pokładzie papieskiego samolotu, 
wśród dziennikarzy.

Zacznijmy jednak od początku. 
Pamięta Pani dzień 16 paździer-
nika 1978 roku?

– Oczywiście. Tego dnia nigdy 
nie zapomnę. Jako korespondent-
ka telewizji hiszpańskiej byłam 
w Rzymie. Z dziennikarzami róż-
nych krajów świata wypatrywa-
liśmy białego dymu, a kiedy już 
dym się pojawił, zastanawialiśmy 
się, kogo kardynałowie wybrali. 
Pamiętam, że stałam przed kamerą 
telewizyjną i jak najszybciej chcia-
łam przekazać do studia w  Ma-
drycie nazwisko nowego Papie-
ża. Kiedy kardynał Felice ogłosił 
nieznane mi nazwisko „Wojtyła”, 
przyszło mi do głowy, że to pew-
nie Afrykańczyk. I powiedziałam: 
„Wojtyła, to papież Murzyn, papież 
z Trzeciego Świata!”.

Tak Pani powiedziała do tele-
wizji?

– Tak (śmiech). Na szczęście 
stał przy mnie dziennikarz z Pol-
ski i gdy usłyszał moje słowa, za-
czął szeptać: „Papież jest Polakiem, 
Polakiem...”. Więc zaraz dodałam: 
„To papież ze Wschodu. Papież 
z milczącego Kościoła”. Jak się po-
tem okazało, transmisja nie była na 
żywo, miała kilkunastosekundowe 
opóźnienie, dlatego w studiu zdą-
żyli wyciąć nieprawdziwą infor-
mację o papieżu Murzynie. 

Dlaczego Pani powiedziała, że 
papież pochodzi „z Kościoła mil-
czącego”?

– Bo tak nazywaliśmy wtedy 
katolików, którzy żyli w krajach 
komunistycznych. Wiedzieli-
śmy, że to Kościół prześladowany 
i cierpiący. 

Kiedy po raz pierwszy spotka-
ła się Pani osobiście z  Janem 
Pawłem II? 

– Kilka dni później. Nowo wy-
brany papież przyjął na specjalnej 
audiencji wszystkich dziennika-
rzy, którzy pracowali przy Wa-
tykanie. Podszedł do nas i witał 
się z każdym. Zapytałam: „Ojciec 
Święty mówi po hiszpańsku?”. 
Odpowiedział: „Jeszcze nie, ale 

obiecałem kardynałom hiszpań-
skim, że się nauczę”. To była moja 
pierwsza rozmowa z papieżem. 

I  nauczył się Papież hiszpań-
skiego?

– Już podczas pierwszej piel-
grzymki zagranicznej do Meksy-
ku umiał czytać po hiszpańsku 
i dużo rozumiał. Potem było coraz 
lepiej. Podczas kolejnych pielgrzy-
mek, często, gdy zadawałam mu 
pytanie po włosku, on odpowiadał 
po hiszpańsku. 

Jan Paweł II spotykał się z waż-
nymi politykami na świecie. Ale 
spotykał się też z dziećmi...  

– Tak, pamiętam dwa takie 
spotkania. Kiedyś Jan Paweł II 
odwiedził w szpitalu onkologicz-
nym dzieci chore na raka. Była 
tam śliczna dziewczynka o jasnych 
włosach. Podeszła do papieża, 
usiadła obok niego i  zapytała: 
„Jak masz na imię?”. Papież jej 
odpowiedział: „Ach, ja mam wie-
le imion. Nazywają mnie papież, 
Jan Paweł II, Ojciec Święty, Karol. 
A kiedy byłem małym chłopcem, 
nazywali mnie Lolek”. „A  masz 

dzieci?” – zapytała dziewczynka. 
„Mam miliony, miliony dzieci, któ-
re kocham tak, jak kocham Ciebie” 
– odpowiedział Papież. „A czy te, 
które są chore, możesz uzdrowić?” 
Papież nic nie odpowiedział. Przy-
tulił ją tylko mocno i na jej czole 
zrobił znak krzyża. 

A drugie spotkanie? 
– To było w  Brazylii. Na za-

kończenie papieskiej pielgrzym-
ki zaplanowano Mszę świętą. 

W specjalnym sektorze dla dzien-
nikarzy, w pobliżu ołtarza, stała 
młoda Brazylijka z 3-letnią córecz-
ką. Było około południa, a one cze-
kały już od 4 rano. Kobieta bardzo 
chciała, żeby papież pobłogosławił 
jej dziecko. Chwilę przed rozpo-
częciem Mszy podszedł do niej 
policjant i kazał opuścić sektor. 
Zanim odeszła, zostawiła mi dziec-
ko prosząc, bym podała jej córkę 
Ojcu Świętemu do błogosławień-
stwa. Dzięki pomocy szefa Gwardii 

Szwajcarskiej, dziewczynka trafiła 
w ręce papieża. On pobłogosławił 
ją, uściskał i  ucałował jej oczy. 
Wydawało mi się to dziwne. Od 
razu odprowadziłam dziecko do 
mamy, która z  daleka widziała 
całą scenę i płakała ze szczęścia. 
A dziewczynka tuląc się do mamy, 
powiedziała: „Mamo, ale ten pa-
pież jest dobry!”. I dopiero wtedy 
zobaczyłam, że dziecko jest niewi-
dome. Papież zobaczył to od razu, 
dlatego ucałował jej oczy. 

Prawie każdy święty jest patro-
nem kogoś albo czegoś. Czyim 
patronem powinien zostać bł. 
Jan Paweł II? 

– Młodzieży. On zawsze wie-
rzył w młodych. Z jednej strony 
był wobec nich bardzo wymagają-
cy. Z drugiej – Janowi Pawłowi II 
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Rozmowa na temat

Młody Ojciec
Specjalnie dla 
„Małego Gościa” 
najsławniejsza 
hiszpańska 
watykanistka Paloma 
Gomez Borrero.

W samolocie podczas 
pielgrzymki do Bułgarii 
w 2002 r. Na dole: Jan Paweł 
II z młodzieżą na Sycylii 
w 1993 r. Na sąsiedniej stronie: 
Spotkanie z okazji świąt Bożego 
Narodzenia 

⊲ ⊲ ⊲
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To są szczyty!

Mówcie mi Lolek 
Spotkanie z młodymi w Denver miało być wielką klapą. – Kto w Ameryce przyjdzie na spotka-nie z papieżem? – kpili dziennikarze. Przyszło 700 tysięcy młodych! Jeszcze większy, bo milio-nowy tłum przyjechał do Paryża i do Toronto. A w Manili, stolicy Filipin, podczas Światowych Dni Młodzieży w 1995 roku wokół Jana Pawła II zebrały się ponad 4 miliony osób! Było to naj-liczniejsze zgromadzenie ludzi w historii świata! Gdy podczas spotkania tłum zaczął skandować: „John Paul II we love you”, papież uśmiechnął się: „Jan Paweł II brzmi zbyt poważnie, mówcie mi Lolek”.

Papież czyta w nocy
Papież bardzo dokładnie przygotowywał się do swych podróży. Uczył się języków, czytał mnóstwo książek. Ks. Tomasz halik wspomina: „Gdy papież wybierał się do czech, zaprosił mnie na spotkanie. chciał jak najwięcej wiedzieć o naszej czeskiej kulturze i historii. zapytał mnie, które książ-ki prezydenta Vaclava havla powinien przede wszystkim przeczytać. Wymieniłem kilka tytułów, które uważałem za najważniejsze, a on mi od-powiedział: „To już czytałem”. I uśmiechając się, dodał: „Papież czyta w nocy”. Byłem zdumiony.

Dawał nam wycisk
znani politycy zachowują zwykle bezpieczny dy-stans do ludzi. Jan Paweł II łamał tę zasadę. Już pierwszego dnia wszedł w tłum. Pilnujący go mieli z polskim papieżem sporo kłopotu. – Szybko dotarło do mnie, że najważniejszy dla niego jest kontakt z ludźmi – opowiada Enrico Marinelli, szef osobistej ochrony papieża. – Przeszkodzenie mu w tym było nie do pomyślenia. Do tej pory żaden papież nie „uciekał” z Watykanu na wy-pady w góry. Jan Paweł II był w tym rewolucyj-ny. W czasie górskich eskapad nie rozstawał się z różańcem. Dawał nam, policjantom, niezły wy-cisk. Szedł wolno, ale… rzadko odpoczywał. Gdy zatrzymywał się, by odsapnąć, ledwo łapaliśmy oddech, wznosiliśmy oczy ku niebu i modliliśmy się, by ta chwila trwała jak najdłużej. W czasie jednej z wypraw zauważyłem, że Jan Paweł II śpi… na gołej ziemi. zamurowało mnie. Papież spał na ziemi przykryty zwykłym wojskowym kocem. Długo go przekonywaliśmy, by zaczął spać na składanym, polowym łóżku. W końcu zgodził się. co dzień zrywał się o 5.30. Pewnego razu przestawiłem mu nawet dla żartów wska-zówki zegarka, ale zorientował się i uśmiechnął się: Nastawcie tak jak było!

Wieczorne błogosławieństwo
Jaki był Jan Paweł II poza ciekawskim okiem ka-mer? – pytam jego sekretarza abp. Mieczysława Mokrzyckiego. – Wczesnym rankiem, jeszcze przed pójściem do łazienki i  do kaplicy, le-żał krzyżem na posadzce i  odmawiał cały Różaniec. A każdego dnia wieczorem po Apelu Jasnogórskim podchodził do okna i błogosławił świat znakiem krzyża.

Diabeł uciekł
Kilka razy poproszono ojca Świętego, by pomodlił się nad osobami opętanymi przez złego ducha. W czasie jednej z takich modlitw papież długo modlił się nad młodą dziewczyną. Rzucało ją z kąta w kąt, zły duch nie chciał wyjść. Świadkowie byli przerażeni. Gdy Jan Paweł II powiedział do dziewczyny: „odprawię w twojej intencji Mszę świętą”, nastąpiło uwolnienie.

Ten sam dzień i ta sama godzina
zamach na papieża miał miejsce 13 maja 1981 roku, dokładnie w rocznicę objawień Matki Bożej trójce portugalskich dzieci w Fatimie (13 maja 1917 r.). co więcej, co do minuty zgadzała się godzina tych dwu wydarzeń: 17.19! – czyjaś ręka strzelała, ale inna Ręka prowadziła kulę – mówił potem Jan Paweł II.

Taki był. Nasz człowiek w niebie.
Marcin Jakimowicz

D  
 
o Kaplicy Sykstyńskiej na zebranie kardynałów wybierających nowego papieża Karol Wojtyła wszedł jako… ostatni. Czy kardy-nałowie przypomnieli sobie wtedy, że „ostatni będą pierwszymi”? Nawet najbliższe otoczenie Jana Pawła zdumiewała jego szalona wiara. Wierzył, w to, co robił nawet wtedy, gdy nie-którzy, jak smerf Maruda, z niedowierzaniem kręcili głowami. 

ea
st

 n
eW

s/
 V

en
tU

Re
LL

I

ea
st

 n
eW

s/
Je

an
-C

La
U

D
e 

D
eL

M
as

ea
st

 n
eW

s/
aG

I/
G

Ia
Co

M
In

o
/R

o
PI

ea
st

 n
eW

s/
G

aL
aZ

Ka
/s

IP
a

ea
st

 n
eW

s/
L’o

ss
eR

Va
to

Re
 R

o
M

an
o

Do czteromilionowego tłumu powiedział: „Mówcie mi Lolek”. Na konklawe wszedł dosłownie w ostatniej chwili. Uciekał z Watykanu w wysokie góry, spał na ziemi. Był pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi żydowskiej i meczetu. 30 razy okrążył ziemię, a gdy się modlił, diabły uciekały, gdzie pieprz rośnie.

Rekordy pontyfikatu  
Jana Pawła II

104  –  tyle zagranicznych 
pielgrzymek odbył1 3 2   kraje odwiedził262   włoskie parafie odwiedził450   lat – tak długo przed kard. 

Wojtyłą papieżami byli 
tylko Włosi

1,7   mln km pokonał podczas 
pielgrzymek zagranicznych

Ogłosił:

 478   świętych

1318   błogosławionych 

Napisał: 

1 1   konstytucji apostolskich14   encyklik

14   adhortacji 

43   listy apostolskie 

Udzielał sakramentów:

   77   osobom udzielił 
sakramentu chorych1378   osób ochrzcił1581  osób wybierzmował
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esterplatte, 

półwysep w  Gdańsku, 72 lata 
temu. Garnizon Wojska Polskiego 
broni Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej. Salwa dział z pancer-
nika Schleswig-Holstein rozpoczy-
na szturm. Polacy mieli wytrwać 
kilkanaście godzin. Walczyli 
tydzień. Tysiące niemieckich żoł-
nierzy przeciw 200 obrońcom. Tak 
wygląda pierwsza bitwa II wojny 
światowej.

Wester plat te, pół w ysep 
w Gdańsku, 24 lata temu. Jan Pa-
weł II po raz trzeci pielgrzymuje 
do Polski. Na mapie jego wizyty 

jest też polskie wybrzeże, między 
innymi Gdańsk. W tym mieście 
7 lat wcześniej, w 1980 r., rodziła 
się „Solidarność”, ruch sprzeci-
wiający się komunistycznej wła-
dzy w Polsce. Papież rozpoczyna 
pielgrzymkę po stanie wojennym. 
Prześladowania bardzo wielu 
rodzin są jeszcze wciąż żywe. 
W  kraju panuje smutek i  znie-
chęcenie. Jedzenie kupuje się na 
kartki, to znaczy, że kupić można 
tylko wyznaczoną ilość cukru, 
mleka, mięsa czy słodyczy. Nie-
którzy nie wierzą już, że w Polsce 
coś jeszcze może zmienić się na 

lepsze. Ale w tak zwanym podzie-
miu wciąż nie brakuje odważnych 
ludzi. Malują na murach zabro-
nione przez władzę hasła i znaki, 
w tajemnicy drukują gazety i ulot-
ki z prawdziwymi informacjami 
o sytuacji w kraju.

Do takiej Polski przyjeżdża 
Ojciec Święty. 12 czerwca 1987 r. 
podpływa do Westerplatte okrę-
tem, by spotkać się z młodzieżą. 
Opowiada o żołnierzach, którzy 
wytrwali do końca, walcząc o swój 
kraj. – Przyszłość Polski zależy 
od was – mówi uczniom i studen-
tom. – Nie można zdezerterować 

– wyczula ich jeszcze. Mówi też, że 
każdy ma swoją godność, że musi 
być wierny sobie. 

Papieża słuchało około 12 tys. 
młodych ludzi. Tego dnia każdy 
obecny na Westerplatte odbiera 
jego słowa osobiście. Bo każdy 
z nich – jak mówi wtedy Jan Paweł 
II – ma swoje Westerplatte. 

Dwa lata później zwołano 
obrady tak zwanego Okrągłego 
Stołu. Marzenie o wolnej, demo-
kratycznej Polsce powoli zaczyna 
się spełniać. 

Po 24 latach uczestnicy tamte-
go spotkania z Janem Pawłem II 
opowiedzieli „Małemu Gościowi”, 
czym dla nich jest Westerplatte. 
I co w nich zostało z papieskiego 
przemówienia. 
 Piotr Sacha
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Jan Paweł II dał uczniom i studentom lekcję 
historii. Po to, by odnaleźli własną historię.

12 czerwca 1987 r. Jan Paweł II podpływa okrętem do Westerplatte

Fragment homilii  
Jana Pawła II: 
Tu, na tym miejscu, na Wester-platte, 
we wrześniu 1939 roku, grupa młodych 
Polaków, żołnierzy, pod dowództwem ma-
jora henryka Sucharskiego, trwała ze szla-
chetnym uporem, podejmując nierówną 
walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską.
Pozostali w pamięci narodu jako wymow-
ny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż 
przemawiał. 
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje 
też w życiu jakieś swoje Westerplatte. (…) 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą 
nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchy-
lić. Nie można zdezerterować.
Wreszcie — jakiś porządek prawd i war-
tości, które trzeba utrzymać i obronić, tak 
jak to Westerplatte, w sobie i wokół sie-
bie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.
(…)
W  takim momencie pamiętajcie: oto 
przechodzi w  twoim życiu chrystus 
i mówi: „Pójdź za Mną”. Nie opuszczaj 
Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. 
W przeciwnym razie może zachowasz 
„wiele majętności”, tak jak ten młodzie-
niec z Ewangelii, ale „odejdziesz smutny”. 
Pozostaniesz ze smutkiem sumienia.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje Westerplatte.  

Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się 
uchylić. Nie można zdezerterować.

Nie można zdezerterować
Jan Paweł II na   Westerplatte

Zapragnęłam być

Siostra Maria Lidia  
od Zwiastowania Pańskiego  
Karmelitanka

– Gdy podjechaliśmy 
autokarem na miejsce, na 
Westerplatte zbierały się 
już grupki osób. Śpiewali, 
wspominali poprzednie 
spotkanie młodzieży 
z Janem Pawłem II 
w Częstochowie w 1983 r. Ja 
też tam wtedy byłam, choć 
kończyłam dopiero szkołę 
podstawową. Po tamtym 
częstochowskim spotkaniu 
mój brat wstąpił do 
seminarium duchownego. 
Na Westerplatte czekaliśmy 
więc na kogoś bardzo 
bliskiego. Na kogoś, kto ma 
nam coś bardzo ważnego do 
powiedzenia. 
Dopiero co zdałam maturę 
i pytałam Pana Boga, 
co dalej. Ojciec Święty 
rozważał fragment 
Ewangelii o bogatym 
młodzieńcu, który usłyszał 

od Jezusa „Pójdź za mną”. 
Nie poszedł. Jak powiedział 
Ojciec Święty, „pragnienie, 
ażeby więcej mieć, 
przeszkodziło mu w tym, 
aby bardziej być”. 
Tamte słowa mocno mnie 
poruszyły. Zapytałam siebie: 
potrafiłabyś pójść za Panem 
Jezusem? 
Jan Paweł II wyjechał, a ja 

zgłosiłam się do klasztoru. 
Cały czas jest ze mną to 
konkretne słowo. Więcej 
być niż mieć… 
Na Westerplatte byliśmy 
wtedy sporą grupą 
z parafii. To niesamowite, 
że większość z nas wstąpiła 
później do zakonu albo do 
seminarium duchownego.  
 ☻

Siostra Lidia w klasztorze w Gdyni
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w a r t e   u w a g i

1. Magda Anioł: Lolek
Kilka dni po śmierci Jana 
Pawła II na stadionie 
Ruchu Chorzów zawrzało. 
Podczas Mszy św. kibice 
wołali: „Nie ma lepszego 
od Jana Pawła II”. 
Po tym zdarzeniu Adam 
Szewczyk napisał piosenkę z  takim właśnie 
refrenem, a Magda Anioł śpiewa, a raczej rapuje 
o życiu Papieża Polaka. 

2. Magda Anioł: Słowiański
„Więc oto idzie, idzie papież 
słowiański – ludowy brat”. 
Słowa refrenu tej piosen-
ki Magdy Anioł pochodzą 
z wiersza J. Słowackiego pt.: 
„Słowiański papież”. Słowa 
poety spełniły się po 130 
latach. 

3. De Press: Cy bocycie, Świnty Ojce
Rockowy zespół De Press 
o papieżu śpiewa po góral-
sku: „Cy bocycie, Świnty 
Ojce, ten babiogórski las?”. 
Co znaczy „bocyć”? To 
w gwarze górali – pamiętać. 

4. Arka Noego: 
Santo Subito
„Santo subito”, czyli święty 
natychmiast. Arka Noego 
jeszcze coś bardzo ważnego 
śpiewa w tej piosence o Janie 
Pawle II: „Chociaż lata mijają, 
On ciągle jest młody”.

5. Golec Orkiestra: 
Do Wadowic wróć 
Bracia Golcowie znaną 
piosenkę „Do Milówki 
wróć” przerobili tak, by 
zaśpiewać ją papieżowi. 
I na zakończenie ostatniej 
pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski w 2002 roku, już 
na lotnisku, zabrzmiało „Do 
Wadowic wróć…”. Ojciec Święty powiedział 
wtedy krótko: „Żal odjeżdżać…”.

6. Piotr Rubik: Santo
Nie tylko utwór „Santo”, 
ale cała płyta Piotra 
Rubika „Santo Subito  
– Cantobiografia Jana 
Pawła II” opowiada o życiu 
Karola Wojtyły. Jego histo-
rię opowiadają młodzi 
wokaliści w  towarzystwie orkiestry symfo-
nicznej i chóru. 

7. Elles et Ils Sonnent: Hay Papa
Francuska grupa śpiewa 
po hiszpańsku: „Juan Pablo 
Segundo, te quiere todo 
el mundo!”. I  jeszcze po 
angielsku, i francusku tak 
skocznie, że razem z nimi 
chciałoby się zawołać: 
„Janie Pawle II, kocha cię cały świat!”.

8. The Kelly Family: 
We LoVe The Pope 
To jedna z  pierwszych 
zarejestrowanych piose-
nek popularnego zespo-
łu The Kelly Family. 
Rodzina nagrała ją w 1981 r. 
„Kochamy Papieża, bo on 
daje nam nadzieję” – śpiewają dzieci i rodzice. 

9. Ojciec Stan Fortuna: Cell 91
Jest 1978 rok. Kardy-
nałowie nie mogą kontak-
tować z nikim, dopóki nie 
wybiorą nowego papieża. 
Kardynał Wojtyła dosta-
je celę z  numerem 91. 
W hiphopowo-gospelowych 
rytmach przypomina o tym 
franciszkanin ojciec Stan Fortuna.

10. Marko PerkoVić: IVane PaVle II
Perković to jeden z najpo-
pularniejszych artystów 
w Chorwacji. „Janie Pawle 
II, chorwacki Cię naród 
kocha” – jego piosenkę 
śpiewano podczas wizy-
ty papieża w  kraju nad 
Adriatykiem.

o Lolku, ks. Wojtyle i JPII
Piosenek o Janie Pawle II jest sporo. Po jego beatyfikacji powstaną pewnie kolejne. 
Wybraliśmy 10 utworów. Jeśli któryś szczególnie Wam się spodoba, możecie oddać na niego 
swój głos na naszej stronie internetowej: www.malygosc.pl  
oto lista przebojów z papieżem.

Z  
 
wykłe czarno-białe zdję-

cie, jakich wiele. Młody ksiądz 
w schodzonej sutannie i przetar-
tych butach stoi obok harcerza. 
Uśmiech i  spojrzenie wikarego 
wydają się znajome. Jankowi, 
harcerzowi i równocześnie mini-
strantowi w kościele św. Floriana 
w Krakowie, nie śniło się nawet, 
że wtedy obejmował go przyszły 
papież. 

Byli ministranci wciąż świet-
nie pamiętają wikarego ks. Karola 
Wojtyłę. – Zawsze chodził w su-
tannie. Nosił okulary. Był bardzo 
bezpośredni. Często spowiadał – 
zaczynają wspominać.

szerokie szuflady
Na Helu, niedaleko kościoła 

stoi duży, drewniany krzyż. Na 
nim pamiątkowa tabliczka i pod-
pis: „Ministrant ks. Karola Woj-
tyły”. Krzyż postawił Władysław 
Rutek, który wychował się w Lipla-
sie pod Krakowem, wsi należącej 
do parafii w  Niegowici. Prawie 
600 km stąd…. – Hel to wcale nie 
jest koniec Polski – śmieje się na 
powitanie pan Władysław. – To jej 
początek.

Gdy w  1948 r. do Niegowici 
przyszedł młody wikary, ks. Woj-
tyła, Władek miał 10 lat. Służył 
już jako ministrant. Nieraz po 
Mszy składał ornat ks. Wojtyły. 
– W zakrystii były takie szerokie 
szuflady – opowiada. – Nasz ksiądz 
nigdy nie wychodził z  kościoła 
od razu po Mszy. Nawet wtedy, 
gdy miał mało czasu, szedł mo-
dlić się przed obraz Matki Bożej 

Niegowickiej. Nieraz widziałem, 
jak leżał przed nim krzyżem – 
wspomina. – A przed Mszą mówił 
do ministrantów: „Zapominamy 
o  problemach, o  całym świecie. 
Ofiarę Mszy świętej należy godnie 
przeżyć” – dodaje pan Władysław.

pamiętam
Któregoś dnia młody kapłan 

zaproponował, żeby zbudować 
w Niegowici murowany kościół. 
– Jakieś 500 metrów od kościoła 
leżała glina, pierwszej klasy – opo-
wiada pan Rutek. –  Ksiądz Wojty-
ła zaczął więc budowę od cegielni. 
Jako dziesięciolatek pomagałem 
też przy wyrobie cegieł na kościół 
– przypomina sobie. 

Po latach ministrant z Niego-
wici trafił do wojska na Pomorze. 
Wiele lat służył w Marynarce Wo-
jennej. Tylko raz zobaczył z bliska 
swojego dawnego wikarego. 

W 1991 r. Jan Paweł II spotkał 
się z  marynarzami w  Zegrzu. 
Gdy papież podszedł do pana 
Władysława, usłyszał meldunek: 
„Chorąży sztabowy Władysław 
Rutek. Melduję, że służyłem Jego 
Świątobliwości do Mszy w parafii 
Niegowić”. – Gdy powiedziałem 
nazwę miejscowości, pojaśniały 
mu oczy – wspomina pan Rutek. – 
Ojciec Święty pomyślał, podniósł 
palec i powiedział: „Pamiętam!”.

narty i kajaki
W  1949 roku 29-letniego ks. 

Wojtyłę przeniesiono do parafii 
św. Floriana w Krakowie. Piotrek 
miał wtedy 10 lat, Olek 7, a Leszek 
tylko 6. – Pięknie śpiewał i w sku-
pieniu przeżywał każdą Mszę 
– mówią zgodnie ministranci 
z  tamtego czasu. – Bezbłędnie 
potrafił powiedzieć, kto był w ko-
ściele, a  kogo nie było – dodaje 

Ministranci ks. Karola Wojtyły

Ojciec, Wujek, opiekun
o produkcji cegieł, 
bramkach przy 
kościele, pięknej 
kaligrafii i pytaniach 
o imię opowiadają 
ministranci ks. Karola 
Wojtyły.

Jankowi, ministrantowi 
w kościele św. Floriana,  
nie śniło się nawet, że 
obejmował go przyszły papież
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Medalik z wizerunkiem Jana Pawła II
Szukaj w środku!

To są szczyty!
czytaj na str. 8
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My już nie beczymy,
my się już cieszymy! 
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alutkie pracowite 

owady co chwila wlatują i wylatu-

ją z ula. Przynoszą pyłek kwiato-

wy. Do pszczelego ula zaglądamy 

z Jackiem Nowakiem, pszczelarzem 

z Pasieki „Barć” w Kamiannej.

pszczela nawigacja 
W  piękny słoneczny kwiet-

niowy poranek z kilkunastu ko-

lorowych uli dolatuje nas wesołe 

brzęczenie. Po zimowej przerwie 

pszczoły już ruszyły do pracy. 
– To doskonale wymyślone 

owady – mówi pan Jacek. – Mają 

świetną nawigację satelitarną. 

Zawsze trafiają do swojego ula. 

Samochodowy GPS, aby określić 

swoją pozycję, kontaktuje się z kil-

koma satelitami. A pszczoła używa 

słońca jako satelity. I dzięki niemu 

wie, gdzie lecieć – dodaje. 
Dlatego pszczoły pracują tylko 

w dzień. W nocy nie potrafią latać, 

co najwyżej chodzą. W ciemnym 

ulu nie ma okien, ale dzięki temu, 

że pszczoły mają złożone oczy, 

potrafią widzieć w podczerwieni 

świetnie sobie radzą nawet w ciem-

nościach. Pszczoły rozróżniają 

tylko 5 kolorów: biały, niebieski, 

czerwony, żółty i odcienie czar-

nego. Ciekawe, że to podstawowe 

kolory kwiatów.

królowa, trutnie 
i robotnice

Najważniejsza wśród pszczół 

jest królowa matka. Żyje najdłu-

żej, jakieś 5 lat. Jest dobrze odży-

wiana mleczkiem pszczelim i jej 

najważniejszym obowiązkiem jest 

składanie jaj. W każdym ulu jest 

tylko jedna matka. Jeżeli potrzeb-

na jest nowa królowa, następczyni 

zabija starą swoim żądłem. Zresztą 

Nawigacja satelitarna, noktowizory i świetna 

organizacja. To nie wyposażenie komandosów, 

ale poczciwej pszczoły miodnej.

Miody 

... dzielimy na jasne, ciemne 

i spadziowe. Miody jasne 
to: akacjowy, rzepakowy, 
lipowy, malinowy 
i koniczynowy. Ciemne: 
gryczany, wielokwiatowy 
i wrzosowy.  Miód 
spadziowy wytwarzany 
jest ze słodkiego soku 
drzew przetworzonego 
przez mszyce. Miód 
spadziowy może 
pochodzić z drzew 
iglastych, liściastych lub 
może być spadziowo-
nektarowy. Dobry miód 
po pewnym czasie 
krystalizuje się, czyli 
przestaje być płynny.

Pasieka „Barć” w Kamiannej

Pszczoły już pracują
po tylko ma żądło, żeby pozbyć się 

poprzedniczki. 
Drugą kategorią są pszczoły ro-

botnice. Wykluwają się z takiego sa-

mego jaja jak matka, ale mleczkiem 

pszczelim są odżywiane tylko przez 

3 pierwsze dni. Robotnice żyją naj-

wyżej 6 tygodni. W tym czasie zno-

szą nektar i produkują miód. 
Trzecią grupą są trutnie, czyli 

samce. – Większość czasu nic 
nie robią – opowiada Jacek 
Nowak. – Robotnice nawet 

ich pielęgnują i karmią. Trutnie 

muszą być w  jak najlepszej for-

mie. Po co? Żeby przedłużać życie 

w pszczelej rodzinie. Gdy spełnią 

swoje zadanie, czyli gdy już zapłod-

nią królową matkę, umierają. 
Wszystkie trzy kategorie 

pszczół są sobie potrzebne. Jedna 

pszczela rodzina to około 40–80 

tysięcy pszczół: królowa, tysiąc 

samców i robotnice. 

pszczeli podarunek

W pasiece pojawiają się pszcze-

larze ubrani w  białe fartuchy, 

kapelusze z ochronnymi siatka-

mi i z metalowym przedmiotem 

buchającym dymem w ręku. Pod-

chodzą do ula w kształcie małego 

kościoła. – Białe stroje są po to, 
żeby pszczoły nie myliły 

pszczelarzy z  amato-
rem miodu, czyli 
niedźwiedziem – 

t ł u m ac z y n a sz 
przewodnik. 

Gdy białe postacie 

zbliżyły się do ula, pszczoły zro-

biły się jakby trochę nerwowe. 

Dlatego pszczelarze podkurza-

czem, czyli przyrządem z dymem, 

odwracają uwagę pszczół. – Gdy 

owady czują dym, myślą, że pali się 

ul, więc szybko zabierają, co mogą, 

i uciekają – tłumaczy pan Jacek. 

– Pszczoła tylko w ostateczności 

żądli – dodaje pszczelarz. – Bo po 

ukłuciu traci żądło i umiera. 
Teraz już możemy zajrzeć 

do środka. W  ulu widać ciasno 

poukładane drewniane ramki. 

W nich pszczoły budują specjal-

ny plaster złożony z sześciokątów, 

doskonale w ykorzystujących 

całą przestrzeń. Tu przychodzą 

na świat nowe pszczoły i tam też 

gromadzi się miód. Gdy każdy ka-

nalik jest dokładnie wypełniony 

i gdy miód ma mniej niż 20 procent 

wody, pszczoły zamykają ramkę 

specjalnym wieczkiem. A pszcze-

larz zabiera tyle miodu, ile mu 

pszczoły zostawią. Rocznie to ok. 

20 kg z jednej rodziny. 

miód dla papieża

Ramkę z  gotowym plastrem 

miodu pszczelarz zabiera i  spe-

cjalnymi widełkami zdrapuje 

wieczka przykrywające miód. 

Potem wkłada do wirówki, skąd 

miód spływa do wiaderka. Puste 

plastry wykładane są na słońce, 

żeby pod wpływem ciepła wytopił 

się wosk. Z pszczelego wosku robi 

się świece i kosmetyki. Na półkach 

sklepowych można zauważyć wie-

le różnych rodzajów miodu. Jest 

miód spadziowy, wielokwiatowy, 

akacjowy, wrzosowy, gryczany. 

Skąd pszczelarz wie, gdzie pszczo-

ły zbierały pyłek? Odpowiedź jest 

dosyć prosta. Pszczoły latają zwy-

kle w zasięgu około 3 km i tylko 

z tego terenu może pochodzić ich 

nektar. Ale pszczelarz może też 

przenieść ule w pobliże kwitną-

cych drzew czy kwiatów. 
Miód wyprodukowany przez 

pszczoły z pasieki w Kamiannej 

każdego roku otrzymywał też Jan 

Paweł II i podobno chętnie jadł go 

podczas śniadania.  Adam Śliwa

Dawniej tak wyglądał ul Jacek Nowak z akcesoriami pszczelarza

Pszczelarze w białych strojach i kapeluszach z siatkami Plastry miodu od XIX wieku trzyma się w ramkach Pszczoła z kolorową kropką to królowa matka
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Majowy numer „Małego Gościa” w wielu rubrykach, 
nawet w rubryce „Nauka”, podejmuje temat związany z Janem 
Pawłem II. Warto zwrócić uwagę m.in. na teksty: 
•  „Młody Ojciec” – wywiad z hiszpańską watykanistką, która 
brała udział we wszystkich 104 zagranicznych pielgrzymkach 
Jana Pawła;
•  „Nie można zdezerterować” – o spotkaniu papieża z młodzieżą 
na Westerplatte w rubryce „PoWażny Temat”.

Opiekunom ministrantów polecamy rubrykę: 
„Maksymalni Ministranci”, w której swojego wikarego i opieku-
na, ks. Karola Wojtyłę wspominają byli ministranci z Niegowici 
i z parafii św. Floriana w Krakowie.
Do majowego numeru „Małego Gościa” jest dołączony medalik 
z wizerunkiem Jana Pawła II jako pamiątka jego beatyfikacji.
Uwadze księży proboszczów i katechetów polecamy też trwający 
konkurs papieski pt.: „Napisz list do nieba”, czyli do Jana Pawła II. 
Szczegóły w „Małym Gościu” i na stronie internetowej: www.
malygosc.pl/konkurs 

Z życzeniami wszelkich łask Jezus Zmartwychwstałego
Redakcja

☻Materiały na nabożeństwa 
majowe to:
– 30 obrazków przedstawia-
jących wizerunki Matki Bożej;
– mapa świata z zaznaczony-
mi sanktuariami i miejscem na 
przyklejanie obrazków;
– zeszyt dla księdza z informa-
cją o wybranych sanktuariach 
maryjnych.

☻Obrazki pakowane są 
w  paczkach po 50 komple-
tów (komplet to 30 obrazków 
+ mapa świata).
Cena 1 kompletu – 1,20 zł.
Cena paczki (50 kompl.) – 60 zł.
Cena zeszytu – 5 zł. 

☻Materiały mogą być:
– wysłane pocztą;
– dostarczone do parafii 
przez kolportera „Gościa 
Niedzielnego”;
– zakupione w Dziale Sprzedaży 
„Gościa Niedzielnego”.

☻Zamówienia:
Dział Sprzedaży 

„Gościa Niedzielnego”
40-042 Katowice
ul. W. Stwosza 11
– tel. 32 251 85 24

– sprzedaz@goscnie-
dzielny.pl

Nabożeństwa majowe w tym roku rozpoczynają się w dniu 
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Proponujemy, by 
dzieci poznały wybrane sanktuaria maryjne świata, do któ-
rych pielgrzymował papież. 
Pierwszego dnia dostaną mapę świata, a w kolejne dni obrazki 
przedstawiające wizerunki Matki Bożej, które będą naklejać 
w miejsca wyznaczone na mapie. 
Ksiądz prowadzący nabożeństwo może korzystać z informacji 
o sanktuariach zamieszczonych w specjalnym zeszycie.

Oferta dla duszpasterzy i katechetów
Nabożeństwa majowe 

Cały Twój
Jan Paweł II w sanktuariach  

maryjnych świata



Albo wiara,  
albo „dezercja”

Konspekt katechezy  
z „Małym Gościem”

Cele:
•  Zapoznanie z treścią przemówienia Jana Pawła II do mło-
dzieży na Westerplatte
•  Zwrócenie uwagi istotę przesłania papieskiego zawartego 
w przemówieniu

Metody:
•  Praca w grupach 
•  Dyskusja
•  Wykorzystanie metody graffiti
•  Analiza tekstu 

Materiały pomocnicze:
•  Kopie tekstu przemówienia Jana Pawła II na Westerplatte
•  Kartki formatu A3 lub A4
•  Pisaki

Przebieg lekcji:
Jeśli na wyposażeniu klasy jest komputer z rzutnikiem mul-
timedialnym, katecheta może zaprezentować nagranie wideo 
lub tylko audio z najważniejszymi fragmentami przemówienia 
Jana Pawła II do młodzieży. Można je znaleźć na podanych 
niżej stronach.
Następnie rozdajemy kopie tekstu przemówienia 
z Westerplatte, które należy podzielić na kilka części. Uczniów 
dzielimy na trzy–cztery grupy, wręczamy im teksty i czyste 
kartki formatu A4, na których młodzież powinna notować 

swoje przemyślenia. Zadaniem każdej grupy jest opracowa-
nie swojej części i przedstawienie wyników na forum klasy. 
Uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:
– Przed jakimi zagrożeniami przestrzegał Jan Paweł II?
– Do czego zachęcał młodzież?

Prosimy też, by spróbowali w jednym zdaniu wyrazić istotę 
swojej części przemówienia. Zdanie to powinno pozostać 
utajnione, aż do trzeciej części katechezy. Grupy odczytują 
i zapisują na tablicy odpowiedzi na powyższe pytania, a pozo-
stała część klasy notuje wszystko w zeszytach. Ta część lekcji 
nie powinna trwać więcej niż 20 minut.
W drugiej części, prowadzący wyjaśnia klasie najważniejsze 
elementy przemówienia papieża do młodzieży oraz porównuje 
wyzwania stojące przed ówczesną młodzieżą z tymi, z którymi 
borykają się współcześni nastolatkowie. 
W ostatniej części rozdajemy każdej grupie kartki A3 wraz 
z pisakami i prosimy, by uczniowie zapisali najważniejsze 
(według nich) zdanie z fragmentów przemówienia, które ana-
lizowali. Zdanie to powinno zostać zapisane w formie graffiti, 
charakterystycznego dla obecnego pokolenia. Wszystkie prace 
eksponujemy w klasie, a najciekawsze możemy zamieścić na 
gazetce szkolnej lub w innym miejscu, gdzie będą dostępne 
całej społeczności szkolnej. 

Uwaga dodatkowa
Metoda graffiti wymaga specyficznych uzdolnień od uczniów. 
Jednak z mojego doświadczenia wynika, że we wszystkich 
szkołach od gimnazjów po średnie, bez problemu znajdziemy 
kilka osób posługujących się tą formą wyrazu. Uczniom, któ-
rzy wykazują w tej sferze uzdolnienia, możemy zaproponować 
utworzenie grupy ewangelizującej za pośrednictwem graffiti. 
Grupa ta może co jakiś czas na wydzielonej ścianie lub płytach 
gipsowych prezentować graffiti o charakterze religijnym. 
W jednej ze szkół tworzymy taką wspólnotę i spotykamy się 
na wspólnym malowaniu, co poprzedzamy przynajmniej 
tygodniową modlitwą oraz spowiedzią świętą wszystkich 
członków. Nawet ten drugi warunek jest wypełniany, jeśli 
uzmysłowi się młodzieży, że aby być autentycznym głosicielem 
Ewangelii, trzeba nawrócenie rozpocząć od siebie. 

To może być dodatkowa zachęta do przełamania uprzedzeń 
czy obaw i skorzystania z sakramentu miłosierdzia.

Fragmenty przemówienia można przeczytać lub zobaczyć 
na stronach: 
www.adonai.pl/jp2/?id=119
www.youtube.com/watch?v=yCkaK_GJ6OY
www.youtube.com/watch?v=cEYA0c8AdYM

Dodatkowe materiały pomocnicze
•  Majowy numer „Małego Gościa”, a w nim tekst: „Nie można 
zdezerterować” w rubryce „PoWażny Temat”.

opracował Adam Maniura, 
katecheta z diecezji gliwickiej
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