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Pawle, mój

Ojcze!

Pochodzę z
małego miasta.
się chyba specjaln
Nie muszę
już dawno znasz, ie przedstawiać, bo Ty Ci problemów w szkole,
mnie Ale mam
coraz gorsze
choć nigdy nie
się. Rodzice
wspaniałych
oceny (...)
widzieliś
dużo
(...) Zawsze chciałam
piszę do Ciebie mi o Tobie opowiadali. my się kłócimy, ale często rodziców i brata, czasem
Teraz mogę
list i chcę Ci
rodzinie, przyjaci
powiedz
na nich liczyć. sobie pomagamy. Zawsze o swoim życiu. Jest mi lżej komuś opowiedzieć
na sercu.
(...)
Ojcze, za chwilę
ołach i moich ieć o mojej
Janie Pawle,
Nie wiem, czy
problem
uwagi. Poszukaj Dziękuję Ci,
jeszcze
go
tam w niebie
za mnie modlisz. przeczytasz, ale wiem, ach. dzenia, ale opowiem tyle mam Ci do powie- mojego tatusia i ucałuj
że się modlitwy
ode mnie, i mocno,
Ci to wszystk
to będzie możliwe
Ojcze! Nie jestem
o podczas
. A teraz
jak
dzo, ale to bardzo , uściskaj i przekaż,
tak
prośbę. Wspiera mam jeszcze do Ciebie
mądra
dzo bym chciała
że barjak
wielką że
j mnie podczas
taka być. Mam Ty, ale bar- mnie bardzo
bardzo tęsknięGo kocham. Powiedz Mu
coraz więcej
też,
ważne. I dziękuję testu. To dla sobie
i żeby się nie
miętasz.
martwił, dam
radę. Proszę
, że o mnie pateż, porozma
i Jezusem, aby
Kocham Cię,
pomogli mi zdać wiaj z Maryją
Ania
Do następne
go listu. Kochammaturę.
Cię.

Święty,

chcę z Tobą
porozmawiać
pytań. Czy spotkałe
i zadać
ś w niebie moich Ci kilka
Frania i Józefa,
To ja, Marceli,
dziadków
i babcię Zosię?
akie były Wasze
piszę do Ciebie,
miętam,
Jednego nie
jesteś w niebie
listy
chanego Ojca
pai możesz mi pomóc bo wiem, że wspólne ale dużo o nich myślę.
Świętego, bł. do naszego ko- Mój przyjacie
Wspominam
zabawy z
niesamowite
w mojej akcji.
Jana Pawła
l ks. Simon
przeżycie czytać
II. To
Pamiętam, że babcią. Było super!
A przeczytaliśmy
listy do nieba… żebym modlił się za Toma,z USA poprosił mnie,
dziadek wstawał
względu
raka. Ty, jak
stów. Niełatwo wszystkie. Prawie 1200
żyłeś na ziemi, który jest chory na metry, na pogodę szedł na piechotęrano i bez
oceniać opisane,
liteż pomogłeś
żeby mi kupić
osobiste, przeżyci
często bardzo przyjaciółce Wandzie i
film „Było sobie dwa kiloprosiłeś innego swojej pokazał mi konia
a. A spośród
było wybrać
życie”, że
setek można go o modlitwę za nią. Więc
święte- i że
i
i nagrodzić
były pyszne. przynosił z ogrodu owoce,
zrobiłem akcję.
Ty od tylu
zaledwie trzy
bo tyle początko
lat
(...)
listy,
stoisz
wo
Po śmierci postawił
obok Jezusa,
Zdecydowaliśmyprzewidzieliśmy nagród. możesz Mu powiedz
więc cyka
am na grobie
ieć na ucho,
więc jeszcze
prosimy (...)
Pony, którego
gród głównyc
Babci kujak bardzo
Moi czterej
oprócz
zawsze
h przyznać
różnienia specjalne
wyróżnienia na- też Cię proszą. Pamiętaj bracia i Mama, i Tata zabawach. Po pewnym wybierała w naszych
i
czasie konik
i mama powiedz
o mnie i o Tomie.
wręczenia nagród . Przesunęliśmy też wy- zobaczenia w niebie.
zniknął
iała,
Do nim w
termin
na 7 czerwca.
niebie. Babcia że Babcia teraz bawi się
bardzo cierpiała
Serdecznie
że Ty też. Czy
. Wiem,
dziękujemy
umieran
☻
wszystkim,
Na koniec chcę ie zawsze boli? (...)
bardzo Cię kocham. Ci jeszcze powiedz
do nieba, doktórzy napisali list
ieć, że
bł. Jana Pawła
A teraz idę piec
– moja rodzina
kremówki
II.
Głęboko wierzym
też je lubi.
y, że błogosła
I kategoria
Paweł II przyjął
wiony Jan
w nich słowa każdy list i wszystkie zawarte
Ola
– do IV klasy
powtórzy Panu
włącznie
Bogu.

eżu!

Kochany Ojcze

Święty!

Do wakacyjnego numeru
„Małego Gościa”

Asia

I nagrodę –
netbook
– otrzymuje:
Marceli Cempla
Wyróżnienie
– Kraków.
specjalne –
II kategoria
MP3
– otrzymuje:
Gabrysia Grudziąż
Wyróżnienia
– Pułtusk.
– od V klasy
– nagrodę
do lat 14
książkową
– otrzymują:
1. Julia
I nagrodę –
2. Michał Biegalski Adamska – Gdańsk;
netbook
– Wrocław;
– otrzymuje:
3. Aleksand
Aleksandra
ra Borowicz
Krysiak – Zawiść
k. Pokoju.
– Gdańsk;
4. Gabriela
Duda
Wyróżnienie
Ghaemi – Gdańsk;– Kraków; 5. Sara
specjalne –
6. Laura Kubera
MP3
– otrzymuje:
– Rumia; 7.
Michalina Pyszkiew
Klaudia Kubies
– Łowicz.
– Leszczyny;
8. Miłosz Kucar
icz
– Cieszyn; 9.
Wyróżnienia
Komendera
Izabella
– nagrodę
– Targanice
książkową
– otrzymują:
k. Andrycho
10. Szymon
wa;
1. Kinga Grabarcz
Kożuch – Brzezinka
– Strzelce; 2.
yk
k. Andrycho
Małgorzata
wa; 11. Katarzyn
Juraś – Łódź;
3. Piotr Lewando
a Kwarciak
– Wadowice;
wski
12. Marysia
–
Jaglie;
Lubańska –
Kwiatkowska
4. Katarzyn
– Katowice;
Jaworow
a
13. Agata
5. Marcin Chrzanow a k. Raszyna;
14. Maria Mierzwiń Maj – Gdańsk;
ski – Łąka Prudnicka
7. Katarzyna
Rudnik; 15. Tomek ska – Gamów gm.
;
Więcek
Nastański –
Ramut – Wrocław – Łukowica; 8. Rafał
Pypkowska;
Wola
16. Magda
; 9. Rafał Woszek
– Polska Nowa
17. Tomasz Pietrowsk Nowak – Gdańsk;
Wieś; 10. Malwina
i
– Gdańsk;
– Sanok; 11.
18. Laura Popek
Piecuch
Zuzanna Jaskółka
–
12. Weronika
– Wiśniowa
19. Ola Roszkows Rybnik-Zamysłów;
Sochacka –
;
ka – Rumia;
Frydek;
13. Anna Głombek
Sadlejo – Markowa
20. Karolina
; 21. Mateusz
Chrupek – Ładna – Zabrze; 14. Aleksand
– Sosnowiec;
ra
k. Skrzyszow
22. OIiwia Strączew Salamon
Śmiałkowska
a;
– Pułtusk; 23.
– Łódź; 16. Magdale15. Magda
Paulina Strzoda ska
Stężawsk
www.malygosc.pl
24. Tymek Suliński
na
– Lubliniec;
a – Nysa; 17.
Marta Turska
– Rumia; 25.
– Lublin; 18.
Trokowicz –
Alicja
Justyna
Łuków.
19. Bartosz Wajda Zasiadła – Kalisz;
– Tarnów; 20.
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Kamil
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ecki
Tadeusz Chud

Od marzeni

tajkurs kuchni
na jednodniowy
skiej – dodaje. podróżach aktor
Ale w swoich
ć ludzi.
lubi poznawa ch, na
najbardziej
i gra obecwielu znajomy łem,
adeusz Chudeck w serialu. Dlatego ma
świecie. – Zauważy
teatrach i
dni, całym
nie w pięciu
życzliwi i gościnkilka wolnych
najbardziej
krajach ubogich
Gdy tylko ma
Europie że
podróż. W
ludzie żyją w
w
ni
poznałem
–
wyrusza
– W Armenii
wszystkie kraje.
odwiedził już malutka – śmieje – mówi. e dwie lekarki – wspojeautobusi
, jak dojść do
Bo Europa jest – Ale na świecie w
i.
mina. – Spytałem
rozmowy
się Chudeck
w większości ziora Sewan. I po chwili
mi kawę. Długo
nie byłem jeszcze
rozzaproponowały
państw – dodaje.
Jedna z pań się Vlagawędziliśmy.
za grosze
ją niejaki
Podróżuję
płakała, bo porzucił
ją pocieszała,
ał 700 km
Przyjaciółka że w Polsce
Niedawno przejechBali. – Ben- dimir.
tym,
plotłem coś o
po wyspie
ją się inadolara a ja
motocyklem
eni zachowu
tam tylko pół
podróżnik.
się
zyna kosztuje aktor. I dodaje, że dżentelm
a
– uśmiech
się
– uśmiecha za długim polegi- czej Chorwacji przez pięć godzin
a
–W
e w nienie przepad
ałem w autobusi
– Lubię krótkie
a. –
waniem na plaży.– Jeśli gdzieś nie rozmawimi języku – opowiad
, mogę znanym opowiedział mi o swojej,
wypady – mówi.
ego zobaczyć
Chorwat
ach bliskich
zdążę wszystki
miejsce wrócić.
rodzinie, problem się, że wiele
przecież w to
m do Bang. Okazało
– Lecimy samolote
Przypominały
Potem o polityce
rozumiem.
do Sajgonu.
koku. Stamtąd Lumpur, Hong- słów polski. Inne były podobne
włoskiego czy
Kalkuta, Kuala , Hanoi, Phnom trochę
niemieckiego,
kong, KolomboTadeusz jednym do
iego.
Penh – pan ia kolejne azjatyc- angielsk
Kocham języKi
tchem wymien zobaczy z synem
ie
kie miasta, które
czy w samolocdo
wakacji. Ale
W pociągu
wuje się
Szymonem podczas
czekają go jeszcze
Chudecki przygoto się języka
do tego czasu W miniony m roku pan
albo uczy
.
kolejnej roli
angielinne wyjazdy granicę 44 razy.
Zna ich aż osiem:
za
i, niemiecki,
podróżował ję za grosze! – za- obcego.
włoski, francusk ski, rosyjski
– Podróżu
Kiedyś ski,
ki, portugal
Dosłown ie.
a hiszpańs i. – Angielskiego napewnia. –
y z Poznani
o
z synem lecieliśm ii za 20 groszy i szwedzk
szkole, a włoskieg
w
się
kouczyłem
. Z każdym
do Faro w Portugal
– opowiada Tadeusz- od żony Włoszki
w obie strony
prościej – śmiejeii
aby tanio podróżo lejnym było już
– W Portugal
Chudecki. Bo
wyjazd
zaplanować
. się pan Tadeusz. bibliotekę plawać, trzeba
przed wylotem zobaczyłem kiedyś
– Pożyczałem
swojej
wiele miesięcy
– opowiada. niby dla moopisuje to w
Pan Tadeusz w drogę. Łatwe żową
i dla dzieci,
książce „Dalej wanie po Europie książeczk ... I uczyłem się języka
jego Szymona k.
i tanie podróżo
z tych książecze chwilę wykorzyi okolicach ”.
Każdą wolną – Słowniki, roznienia
zbieram wsPom
aby się uczyć.
kra- stuje, programy komputerowe
do dalekich
mówki,
, by szlifować
Choć dotarł
wielu 24
domu nie ma
– jest wiele sposobów
jów, w jego
– Ja zbieram język – mówi.
pamiątek z podróży.
h ma wielu przy-j.
z pięknych miejsc,
We Włoszec
wspomnienia
ludźmi
wpadce językowe a
z ciekawy mi
u jaciół dzięki...
a Palmow
ze spotkań
a.
ostatnio z Bangkok . – To była Niedziel
– mówi. – A
Świętej – opowiad
walizkę… przypraw
a azjatyckie
się w Ziemi
przywiozłem
– wspomin
zapisałem
cego
jest coś fascynują
W stolicy Tajlandii

KOSZOWSKI
WOLNy, ROMAN
ZDJęCIA JóZeF

z drugą częścią filmu o dzieciach
z Bullerbyn
pt.

9

.
inny
walizkę
Zatrzymał się od samolotu. Zdążyłem
złapać stopa.
80 km
ia
z tego, kiedy
sPełniam marzen
Wtedy
autobus. Cóż
śmy w korek.
a
i pochodzi ze
celu wjechali
Tadeusz Chudeck
różaniec – opowiad a
wyjezłapałem za
a. Po raz pierwszy18 lat. –
patrzę, nadjeżdż
miał
aktor. – O 18.30 Nie zastanawia- Szczecin
granicę, gdy
na chał za y ze szkoły do Berlina
policja na sygnale.
Wyskoczyłem
łem się długo. ałem radiowóz, Jechaliśm na. – Przygotowania
– wspomi
y, wizy,
pan
Paszport
drogę i zatrzym
roku.
pomoc. „Niech
i trwały pół
i. Wyobrażałem
błagając o
em. Policjanc
opłaty, trudnośc
⊲⊲⊲
wsiada” – usłyszał
na rogatki miasta.
mnie
i na
dowieźli
łem metrem
Stamtąd podjecha

pasją
– aktor z

T

u pan
o w Bangkok

ŚcisKam

różaniec

bagażem –
– Jeżdżę z małym rzeczy, bez
– Dwie
mówi aktor.
się nie ruszam,
których nigdzie
dodaje.
i różaniec –
by
to paszport
jest sporo czasu,
– W podróży
poczuć,
modlitw ie. I
am też
skupić się na
sam. Odwiedz
że nie jestem Po śmierci żony potego
miejsca święte.
Lourdes. Bardzo
do
jechałem
potrzebowałem. mocno ściskałem
– Niedawno
Meksyku
w
e
wraróżaniec w autobusi
– O godz. 9 rano 21.30
– wspomina.
do stolicy. O
Acapulco
z
zdącałem
do Polski, by
miałem odlecieć e zdjęcia i zagrać
żyć na serialow
Tyle, że w pow przedstawieniu. się skrzynia
zepsuła
łowie drogi 200 km od lotniska.
biegów. Prawie
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otwarto jeden
z odcinków
czadzkiego Szlaku
biesz- zniechęc
ało. Piękne Bieszczad
Papieskiego.
zachwycały,
y tak A on,
Młodzież z
że wciąż tu wracali.
widząc nasze
WujkieM
miny, dodał:
»Uczeń Biskup
Biskup poszuk
Niemal każda
z Rybnika«. Wtedy
iWany
wyprawa zaczypierwszy odezwał
nała się albo
się biskup Wojtykończyła na
Podobno w sierpniu
ła: »Nie, nie ma
dworcu od
kolejowym w
go tutaj«. A poczciwy
1956 roku
razu
Zagórzu. Innej
konduktor
liwości wtedy,
moż- li się po przyjeździe zatrzym
a- tymację wyjaśnił, że znalazł legipo zakończeniu zaledwie kilka lat ksiądzw Zagórzu na nocleg. Rano
tegoż Biskupa
i szuka go, by
II wojny światowe
Wojtyła odprawi
mu ją oddać”.
nie było. No, chyba
j,
że ktoś podwiózł przed cudowny m obrazemł Mszę
furmanką, bo
doBre toWarz
stowania, a potem
Zwiana samochód
nie można było
ystWo
raczej chali
pociągiem odjeliczyć. Z Zagórza
do Komańcz
Innym razem
ie wiadomo, o
chało się pociągiem
y. Zresztą każdy
jejakich
scach mówił
dalej: do Łuka- dzień takiej wypraw
nocleg niedaleko zatrzymali się na
Ojciec Święty, miej- wicy albo do Komańcz
y
zaczyna
się od Mszy
Dukli. „Mieliśm
ł
pewno wśród
ale
wielu szlaków, na do Cisnej czy Ustrzyk y. Natomiast w różnych świętej odprawianej spać w gospodarstwie wiejskim y
rymi wędrowa
wspomina Maciej
któ- ło się
czasem złapać Górnych uda- strychu. warunkach, nawet na
Korbicki w książ-–
szczególnie ł, Bieszczady były
drogie i bliskie
Przyjaciele Janajakiś autobus. możliwe Ale kiedy tylko to było ce „Zapis drogi”. – Oczywiś
sercu. Odwiedz
, zawsze w kościele.
Jego
sianie. Pod wieczór
Pawła II, wtecie na
ał je jako ksiądz, dy młodzież z Krakowa
Zabawna historia
jako biskup
przebywaliśmy do izby, w której
, wędrując
z ks.
i jako kardyna
wspólnie z gosporazy. Odpoczy
ł wiele nich Wojtyłą nazywanym przezy się cztery lata później wydarzyła darzami, niespodz
wał
w połowie
sierpnia.
iewanie
przyjaciół. Czasemtu sam i w gronie częstoWujkiem, mijali opustosz
ałe z biskupemMłodzież – już wtedy dwóch milicjantów. Sprawdzweszło
po wojnie wsie.
nawet z Mazur
przyjeżd żał
kumenty i gdy
ali doWojtyłą
Trasy były
więc
jeszcze,
podeszli do ubranego
do Zagórza autobuse – przyjechała po
krótko, w ukochan choćby na kie, długie, a plecaki bardzo
cywilnem
ciężm ze Smolnika
przeładowane,
. że mają do u, bardzo się zdziwili,
W górach zawsze e Bieszczady. nawet
ważące nieraz Krzysztof Rybicki, jeden
czynienia
20
z
czuł
kilogram
ników
uczestz
się blisko
księdzem i że
Boga – u siebie.
tej wypraw
młodzież wędruje
nie było sklepów. ów. Po drodze „W
y, wspomin
pociągu
a: stwie. Pomogło w takim towarzy3 maja w ZagórzuCztery lata temu, raz
Chleb dowożon
w tygodniu
o Krakowa w drodze powrotnej do
nam zaświadc
na Podkarpaciu
nagle do przedział
z PTTK, że wędrujem
zenie
było nieść na . Wszystko trzeba gnął
u wtar- rystyczn
yw
plecach. Ale
kondukto
to nie tu biskup?«. r i krzyknął: »Czy
ych. Na odchodncelach tuym kazaWszyscy zaniemówjest li nam iść w stronę
Dukli,
ili. planowal
iśmy, przez góry”.a nie jak

Okazało się
terenie zrzuconpotem, że na tym
ulotek przeciw o większą ilość
jowi w Polsce nowemu ustroi stąd kontrole
licji i Służb
miBezpiecz
szczęście mieszkań eństwa. Na
cy o wszystki
powiedzieli
m
wędrowcom,
starali się mijać
którzy
milicji w drodze z daleka patrole
do Dukli.

Biskup poszuk

iWany

Szlaki papieski
e to spełnien
prośby samego
Ojca Świętego ie
po tym, jak kardyna
. Rok
ła został papieżem ł Karol Wojtytkania z przyjació , podczas społmi powiedz
mniej więcej
iał
tak: „Dobrze
by było
umieścić w
mojej
wszystkie trasy, biografii trasy,
żebym tak był na których byłem,
wrośnięty w
ziemię”. A podczas
polską
I pielgrzy mki
do Polski Jan
Paweł
-owców w Nowym II prosił GOPRTargu:
„Pilnujcie mi tych szlaków”
.
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Korzystałam
z książki „Zapis
drogi” oraz
z pomocy Fundacji
szlaki papieskie
i edycji św.
pawła,
wydawcy serii
„szlaki papieskie
”.

Szlak Papiesk

i W Bieszcz

adach

Bieszczadzki
Park

„ZapIs DROGI”

sanok

ZDJęCIa Z KsIążKI

B

S

uherce

Z

C

ustrzyki
Dolne

Z

łobozew

Rzepedź

A

teleśnica

D

Baligród

Y

Chrewt

Kołonice

Narodowy

jest trzecim
co do wielkości
w Bieszczad
parkiem narodow
ach można
ym w Polsce.
wędrować ponad
pasmami górskich
Tylko
górną granicą
łąk, zwanych
Spotkać tu
lasów
połoninami.
można
i węża Eskulapa niedźwiedzia, wilka,
żbika, a nawet
. Na niebie
natomiast obserwow
kołującego
rysia
orła przednie
ać można
go. Mieszka
puchacz i puszczyk
tu też orlik
uralski.
krzykliwy,
Oprócz pieszych
spotkać turystówi rowerzystów można
dziś w Bieszczad
jeżdżących
ach
konno.

Zagórz

E

I

Komańcza

Ksiądz Wojtyła
na bieszczad
młodzieży w
zkim szlaku.
1953 r. drodze
poniżej: Z grupą
do Cisnej. Ks.
Wojtyła pierwszykrakowskiej
z prawej

25

east news/JeRZY

pod koniec
życia
paweł II powied Jan
ział
podobno, że
chciałby
zobaczyć jeszcze
dwa miejsc
a. Oba
w Bieszczadach.

Dziękuję serdecznie za życzliwe przyjmowanie
„Małego Gościa” w Waszych parafiach i przekazywanie go tym, do których jest kierowany,
do naszych młodych Czytelników.
Wszystkim w imieniu całej redakcji życzę dobrego, błogosławionego odpoczynku wakacyjnego.
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i tych szlakó
w
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Bieszczadzki
szlak papie

Pi lnujcie m
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Mamy świadectwo

SPADAMY
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Płyta z filmem „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”
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Wakacyjny numer „Małego Gościa” podejmuje temat świadectwa wiary w dzisiejszym świecie. Pokazuje ludzi, którzy
w różnych okolicznościach do Pana Boga się przyznają.

z hali w stronę.
a bez pośpieSchodzimy
j bacówki
Wypas przebiegw ciągu dnia
nej, dymiące e naczyWsta- drewnia
miedzian
chu. Do przejścia
hektarów. –
ne
zewnątrz dwa
jest prawie 60 rano i zaczynamy Na
e kadzie wypełnio Wchodzi
Sta- nia, drewnian
jemy o czwartej
i zapach mleka. ścianą
opowiada pan
od dojenia –
kilkaset serwatką
Pod osmoloną Nad
stadzie jest
my do środka.
w oczy.
nisław. – W
nam to prawie palenisko. Dym gryzie
podgrzewa się
dwa
owiec, więc zajmuje
Owce doi się jak ogniem do 37 stopni
się ser i ugniadwie godziny.
dnia. One myślą się mleko. Potem zbieraSparzony w wodać
razy w ciągu
pasterza i nie ją za- ta go w kształt kuli. 70 stopni, musi
przechytrzyć
myśli jak
o temperaturze
żeby
– I tak dzie
wydoić, a pasterz
e wygnieciony, kilka
juhas.
się
dokładni
być
. Tak
z całym stadem
łapać – śmieje
ymi drzwiczcałą serwatkę
owieczki chodzą
codziennie. Specjaln do dojenia. wycisnąć razy. – Wałek sera przeCzasem malutkie
wchodzą
drutem
kami owce
kłuwa się
za tylne nogi,
baca Woj.–
Trzeba je złapać
– tłumaczy
i złapać następną
a – żeby
szybko wydoić dużo siły i być
ciech Komperd
ęła
Juhas musi mieć
ze środka wypłyn
dodaje.
Taki wałek
zręcznym –
przyreszta wody.
już włożyć
Wełniane głowy
można
sera
nam tylko
ej formy z rzeźglądają się
do drewnian , po czym
bo kostka
przez chwilę, to dla
wzorkiem
bionym
się
trawie
ser kąpie
soli na
więkprzez 24 godziny
nich znacznie Dwa
solance. Jeszcze
.
w rosole, czyli można ser ukłasza atrakcja dnia
i
tylko suszenie bacówki. Tam
razy w ciągu do
zi
dać pod dachem 4 dni oscypstado podchod żłobów
co najmniej
drewnia nych em owce układają przez wędzą.
się
. W dużych
z wodą. Wieczor
środku ki
Ale to nie wszystko ch pozostał
zagrodzie na
się do snu w teraz są dość brudych naczynia wyjaśnia
–
hali. – Dlatego Łukasz Komperda, drewnian
płyn. – To żentyca
ne – tłumaczy stado się już lepiej biały – Czyli lekko kwaśny napój,
Gdy
baca.
–
. Smakuje
bacy.
hali.
syn
na
ony z serwatki mleko.
będą nocować
- wytworz
pozna, owce
trochę jak
i doją owce
w małych, nieogrze . troszkę jak ser,
mi juhasam
i pożywny.
Razem z nimi
z pozostały
śpią pasterze
orzeźwiający
Stanisław Zając
Adam Śliwa
wanych budkach e, bo dookoła Jest
dwa razy dziennie
Mogą spać spokojni ą o każdym
Alarmuj
psy.
krążą
ie, na przykład
niebezpieczeństwwilki. – Czasem
Co to? Kto to?
się
gdy zbliżają

mały Gość

Nr 7/8 ☻ lipiec/sierpień 2011 ☻ cena 4 zł (w tym 8% VAT)

z lewej

tajemna receptu

Wiatr
w żagle

Wraz z zakończeniem roku szkolnego często ubywa w naszych kościołach parafialnych nie tylko dzieci, ale również
ich rodziców. Nie zawsze jest to spowodowane wyjazdami
wakacyjnymi.
Dlatego proponujemy, by na jednej z ostatnich katechez porozmawiać z uczniami o tym, że dawanie świadectwa o swojej
wierze to obowiązek każdego ochrzczonego, zawsze, wszędzie
i wobec wszystkich.

01_MGN_lipiec_2011.indd 2

wołosate

całą noc – mówi
się,
uda się przespać
Ale zdarza
między drzewa.
Stanisław. –
czas
weszła właśnie kilka gwizdów, pan wciąż szczekają i cały
zyło
znowu
za- że psy
Ale wystarc
A o czwartej
psa i już biegiem
trzeba czuwać.
szczeknięcie
do stada.
pobudka…
błąkane wróciły
ra

Pasterze
z Chomaja, a wracają
, pochodzący
w połowie
, pan Stanisław i tak zawsze trzeba
września
W dzień to leniuchy chołowa. – Ale
42 pod koniec
być w pobliżu
pilnować. –
naprawdę pilnują
ze stadem, trzeba świeci słońdopiero w nocy y Stanisław Za- iść
juhas. – Czy
Wełniane kulki
ański
y – dodaje
owiec – tłumacz
nogach
deszcz.
Owczarek podhal
dziecka pracując
ce, czy pada
na czterech
jąc, juhas od
ący przy
skubiąc
I jakby na poTo pies pomagaj krów.
na halach.
idą powoli,
lub
twierdzenie,
re
wypasie owiec
pilnoZawSZe raZem
trawę. Niektó
grupa owiec
O
dlatego, bo
żeglo
pana
Biały
kie
wani
stadzie
u i żeglarzac
lepiej reagują
beczą. Wszyst kami.
Cztery psy przy trzy pokowane owce
rodzina,
odróżniająh
Stanisława to ów. Nie są specjaldzwonią dzwon
na psa wyraźnie a.
otoczeni
psy.
lenia owczark Pasterst wo mają
cego się od
też łaPopędzają je
.
pasterzom
nie szkolone małego uczą się
Poza tym
odróżgo z daleka
było
we krwi. Od
Powoli
dzi.
twiej
od matki.
czy niedźwie
wszystk iego Cały czas słychać
nić od wilków
skie są baridziemy łąką.
, nie wieOwczarki podhalań
życzliciekawe
Co
łagodne,
ei
ludzwonk i.
wodzo przyjazn
wyszli zza sza się ich owcom dla wygody
ale nieufne
,
rzed chwilą
we dla dzieci,
z laską w ręce dzi. Dzwonki są potrzebChroniąc opiekuna
Juhas
.
obcych.
bec
wzgórza
głowie,
Dzięki
ać.
kapeluszu na
ne owcom. –
potrafią zaatakow
i w góralskim
ski i becząco- dźwięko m owce
owczarek podhalań
siebie
owiec.
ciągną do
-dzwoniące stado
ie biegają,
ą się raBiałe psy pastersk ie nie in- i trzymaj
Zahartowany
specjaln
– tłumacz y
,
jakby ich stado przecież mają go zem
dobrze. Jeszcze
odważny, zna
A
raz to samo
teresowało.
ćwiczenie”.

P

WA

PrZondZiono

hali Majerz

zdjęcia RomaN

oscypki na

bliżu
Zawsze w po

MapKa stuDIO

lipiec/sierpień

NiedzielNy

sztynie

SŁO

Zdjęcia henryk

mały Gość

38

smolnik

Liszna

www.malygosc.pl

z lewej

Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci

CORBIS/XINHUA PRESS/ANTONIO FERREIRA/STUDIO GN

T

Fragmenty
nagrodzonych
listów:

ISSN 0239-3166 NR INDEKSU 365890

Każdy był wyjątk
bardzo wzrusz owy, wiele
ających
i osobistych.
Nad niektórymi
łza kręciła się
w oku.

2011 ☻

Drogi Janie

Fał, szot – nazwy
lin
obsługujących
żagle
Flauta – martwa
fala, czyli
bezwietrzna
pogoda
RumPel – drążek
służący do
poruszania
płetwą
Zęza – najniższe sterową
w środku kadłubamiejsce
Szkwał – nagły,
silny poryw
wiatru

wanta

dziób

rufa

kadłub

bom

trzeba uprzedz
ić pozostał
„wchodzę!”,
a potem złapać ych: załogi – mówi Paweł.
żaglówkę.
ręką klubie
na przykład – W naszym
Współpraca
wszyscy mówią
– Na jachcie
sobie
jest bardzo
ważwspółpraca i najważniejsza jest ne, po imieniu. Czasem to zabaw- na, ale podstawową
dobry kontakt
kiedy gimnazja
zasadą na
wielkich statkach
z resztą tak
lista zwraca
i małych
do pana w wieku
się
swojego ojca. glówkach jest to, że kapitan żajeden i wszyscy
jest
muszą go słuchać.
Dawniej mówion
o o nim nawet
„pierwszy po
Bogu”. Dyskuto
można na lądzie.
wać
Na wodzie nie
na to czasu. Szybkie
ma
decyzje
sądzają o bezpiecz
przeSłoneczna pogoda eństwie załogi.
się bardzo szybko może zamienić
w gwałtow ną
burzę, dlatego
obserwować żeglarze uczą się
chmury i rozpozna
kiedy trzeba
ją,
schować się do
portu.
Żeglowania
można uczyć
wszędzie, w
różnych klubach się
glarskich w
żecałej Polsce,
ale najwspanialszym
ry. Mnóstw miejscem są Mazuo jezior
kanałami i śluzami, połączonych
klimatyc
małe porty i
dzika przyrod zne
a.
Adam Śliwa

płetwa
sterowa

Warto w związku z tym zwrócić uwagę na:
• sondę na str. 4, gdzie osoby znane opowiadają o sytuacjach, w których miały okazję przyznać, że są ludźmi
wierzącymi;
• rubrykę PoWażny temat, od str. 12, gdzie pokazujemy
młodych, radosnych, szczęśliwych ludzi, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie
Opiekunom ministrantów polecamy rubrykę Maksymalni
Ministranci, w której bracia Łukasz i Paweł Golcowie opowiadają o tym, jak byli ministrantami w swojej rodzinnej górskiej
parafii, Milówce.

PAP/EPA/CARLO FERRARO

Konspekt katechezy
z „Małym Gościem”

MGŚ
Cel:
• U kazanie znaczenia czasu wolnego w życiu człowieka,
a chrześcijanina w szczególności.
• Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wakacje to czas
odpoczynku od pracy (szkoły), a nie od wiary i praktyk z nią
związanych.
• Przedstawienie oferty rekolekcyjnej i imprez o charakterze
religijnym organizowanych podczas miesięcy letnich.
Metody
• Praca w grupach.
• Zorganizowanie podczas przerw międzylekcyjnych, giełdy
propozycji wakacyjnych w szkole.
Pomoce
• Kartki formatu A4 i A3
• Dodatkowe materiały pomocnicze
• Wakacyjny numer „Małego Gościa”, a w nim:
– sonda ze znanymi ludźmi o dawaniu świadectwa wiary
w codziennym życiu, m.in. z Jackiem Borusińskim, aktorem
z grupy Mumio;
– rubrykę PoWażny o przygotowaniu młodzieży do tegorocznych Światowych Dni Młodych w Madrycie
Modlitwa
Odmawiamy modlitwę w intencji dobrego i chrześcijańskiego
przeżywania czasu wolnego od szkoły. Osobiście preferuję
Psalm 23.
Wprowadzenie
Katecheza zajmuje całą jednostkę lekcyjną oraz przygotowanie giełdy propozycji chrześcijańskich spotkań wakacyjnych,
organizowanych od czerwca do końca sierpnia.

Katecheta odsłania wcześniej naklejone na tablicy kartki
formatu A3, z trzema wyżej wymienionymi hasłami. Prosimy,
by młodzież w tych samych grupach wypisała najważniejsze
aspekty modlitwy, głoszenia Ewangelii i osobistego świadectwa życia. Jeśli klasa jest aktywna, zamiast pracy grupowej,
można w tej części zachęcić uczniów do spontanicznego podchodzenia do tablicy i wpisywania skojarzeń związanych
z tymi hasłami.
Na zakończenie prowadzący powinien nakreślić prawidłowe
znaczenie wspomnianych punktów.
Część II

Część I
Na początku dzielimy uczniów na kilka grup. Każdej rozdajemy
kartki formatu A4. Prosimy, by młodzież wspólnie spróbowała
opisać plan wymarzonego dnia wakacji. Najlepiej, by zrobili
to z rozpisaniem godzin. Przykładowo:
– Wstawanie o 8.00,
– Poranna toaleta do 8.30,
– Śniadanie o 9.00… itd.
Wraz z przedstawieniem nie powinno to zająć więcej niż
10 minut. Najczęściej dzieci i młodzież, pomijają całkowicie
wątek religijny (naturalnie są chwalebne wyjątki). Katecheta
powinien podsumować tę część lekcji, zwracając uwagę, że religia to nie ideologia czy sposób postępowania, ale relacja dwojga
osób (Boga i człowieka).
W chęci podtrzymywania przyjaźni czy miłości konieczny
jest wzajemny kontakt. Nie można mówić o prawdziwej religijności bez czasu poświęconego Bogu.
W dalszej części prowadzący podkreśla najważniejsze elementy prawdziwego dawania świadectwa wiary. Oczywiście
dobór treści w tej części pozostawiam nauczycielowi. Osobiście
zwracam uwagę na trzy, które można ująć w skrócie (patrz
temat) MGŚ, czyli:
– Modlitwa
– Głoszenie Ewangelii
– Świadectwo życia

Do drugiej części wcześniej angażujemy osoby, które wykazują się szczególną aktywnością podczas zajęć, gdyż muszą
poświęcić część wolnego czasu, co pod koniec roku szkolnego,
jest szczególnie trudne, biorąc pod uwagę ogólne zmęczenie
uczniów nauką.
Wraz z nimi przygotowujemy ofertę wakacyjną. Jest to konieczne, gdyż młodzież dość często jednakowo traktuje wszystkie
spotkania, które w nazwie mają „chrześcijańskie”. Należy oczywiście skupić się na katolickich spotkaniach, których z każdym
rokiem organizowanych jest coraz więcej. Forma giełdy zależy
od pomysłowości uczniów. Mogą to być stoiska na wzór biur
podróży, prezentacje multimedialne albo filmiki emitowane
w kilku miejscach szkoły, poświęcone poszczególnym imprezom lub ogłoszenia emitowane za pośrednictwem szkolnego
radiowęzła. Można oczywiście podzielić ofertę na różne kategorie, jak rekolekcje, spotkania modlitewne, obozy wędrowne,
pielgrzymki, czuwania, warsztaty itp.
Zadanie domowe
Można zachęcić uczniów, by na czas wakacji przedsięwzięli
pewne postanowienia związane z modlitwą lub świadczeniem słowem i czynem o swojej wierze. Należy w tym miejscu uwrażliwić ich, by odróżniali obowiązki wynikające
z wiary, np. niedzielne uczestnictwo w Eucharystii, od osobistego postanowienia, jak np. codzienne nawiedzenie kościoła
na krótką modlitwę.
Opracował Adam Maniura,
katecheta z diecezji gliwickiej

