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Biskup pomocniczy 
Antoni Józef Długosz 
biskup tytularny Aggar  
wikariusz generalny 

 

 

 
prof. dr hab. teologii 

urodzony 18 kwietnia 1941r. w Częstochowie, 

wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1965r., 

wybrany biskupem tytularnym Aggar 

pomocniczym w Częstochowie 18 grudnia 1993r., 

wyświęcony na biskupa 6 stycznia 1994r. 

przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Bazylice Św. Piotra na Watykanie. 

 
 

Adres: 

              ul. Beskidzka 1 

              42-200 CZĘSTOCHOWA 

              tel. (0-34) 362-09-21 

biuro:     365-11-82, 324-10-44  

e-mail:   antonidlugosz@episkopat.pl 
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BIOGRAM 

    Ksiądz biskup Antoni Józef Długosz jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcące im. 

Romualda Traugutta w Częstochowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1959 r. wstąpił do 

Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1965 roku. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Stefana Bareły w katedrze Częstochowskiej. W latach 

1965-1968 był wikariuszem w Wieruszowie, Maczkach i Radomsku. W latach 1968-71 

specjalizował się w zakresie biblistyki w AK w Warszawie. W tejże uczelni w latach 1973-76 odbył 

specjalistyczne studia z katechetyki. W 1976 roku doktoryzował się na podstawie pracy „Opowieść  

o Gedeonie (Sdz 6-8) w świetle współczesnej teologii biblijnej”. Od 1972 roku pracował na Wydziale 

Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Częstochowie na stanowisku wizytatora katechizacji. Od 1975 

roku rozpoczął wykładać katechetykę w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym                

w Krakowie. W latach 1977-79 był wykładowcą katechetyki w Krakowskim Metropolitalnym 

Seminarium Duchownym. Od 1972 r. prowadził wykłady z biblistyki na Studium Katechetycznym                  

w Częstochowie. Pełniąc funkcję wizytatora katechizacji kierował permanentną formacją katechetów 

poprzez miesięczne dni skupienia, sympozja oraz dwuletnie studium katechetyczne. W 1993 roku 

został dyrektorem i wykładowcą nowo erygowanego Kolegium Teologicznego w Częstochowie. 

Prowadzi także wykłady z katechetyki w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Od 1992 r. 

prowadzi wykłady katechetyki w Sosnowieckim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie 

oraz Kolegium Teologicznym w Sosnowcu. Napisał kilkanaście artykułów o tematyce biblijno-

katechetycznej. Pisze homilie i biblijne opowiadania oraz katechezy. Brał udział w pracach 

przygotowujących materiały katechetyczne pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Charatańskiego. 

Uczestniczył jako prelegent w katechetycznych sympozjach w WIK-u w Krakowie, a także przez 

kilka lat prowadził w tej uczelni wykłady z biblistyki i katechetyki.  

    W 1998 r. uzyskuje stopień naukowy doktor habilitowany nauk teologicznych na podstawie 

rozprawy Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu. 

    Jest delegatem Konferencji episkopatu Polski ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, 

duszpasterzem osób z problemem narkotykowym, założycielem i kierownikiem ośrodka 

rehabilitacyjnego dla narkomanów i alkoholików „Betania‖ we Mstowie, i Krajowym 

Duszpasterzem Ochotniczych Hufców Pracy. Zajmuje się duszpasterstwem dzieci specjalnej troski. 

Występuje w programie „Ziarno‖ w TVP1 oraz Radiu Maryja i Telewizji Trwam,                                     

w programach dla dzieci. Jest duszpasterzem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci razem          

z ojcem Piotrem Dettlaffem (CSsR). Ulubione lektury: Fiodora Dostojewskiego, Nicholasa Sparksa, 

Ericha Segala, Jamesa Baldwina, Haliny Poświatowskiej. Zainteresowania: malarstwo, muzyka, 

teatr, kino. 

    W 2007 wydał płytę z piosenkami dla dzieci pt."Chrześcijanin tańczy". Biskup śpiewa na niej 

wiele znanych i lubianych piosenek chrześcijańskich z towarzyszeniem dzieci. Klip do tej piosenki, 

przedstawiający biskupa tańczącego z dziećmi na tle kolorowych wzorów został umieszczony na 

portalu Youtube.com. Powstało także wiele przeróbek, m.in. wstawiających do klipu muzykę 

klubową. Na podstawie melodii piosenki powstała również popularna w internecie animacja 

przedstawiająca tzw. „tańczące parabole‖. 

    21 stycznia 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu, odznaczenia przyznanego mu przez 

Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek częstochowskich dzieci. W ciągu prawie 

38 lat istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom koronowanym, duchownym, 

lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom społecznym, biznesmenom, aktorom, 

piosenkarzom i zwykłym ludziom, którzy zrobili coś nieprzeciętnego dla najmłodszych. 

Odznaczenia wręczano już na wszystkich kontynentach. Wcześniej laureatami byli już duchowni, 

m.in. Jan Paweł II, Dalajlama, kardynałowie - Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz bp 

Ignacy Jeż a ostatnio także ksiądz prałat Michał Józefczyk z Tarnobrzega. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Romualda_Traugutta_w_Cz%C4%99stochowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Romualda_Traugutta_w_Cz%C4%99stochowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Romualda_Traugutta_w_Cz%C4%99stochowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVP_1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Maryja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podw%C3%B3rkowe_K%C3%B3%C5%82ka_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowe_Dzieci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Dettlaff
http://pl.wikipedia.org/wiki/CSsR
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Youtube.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
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Order Uśmiechu (wg Wikipedii) 

Order Uśmiechu 

Order Uśmiechu to jedyne odznaczenie na świecie nadawane dorosłym przez dzieci. Na pomysł 

nadawania orderu wpadła w 1968 r. redakcja Kuriera Polskiego, inspirowana przez Wandę 

Chotomską. W 1979 r. (ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka) sekretarz 

generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu rangę międzynarodową. Od tej pory 

kapituła Orderu stała się międzynarodowa. 16 listopada 1992 Kapituła Orderu Uśmiechu została 

zarejestrowana w Polsce jako stowarzyszenie. Większość 55-osobowej kapituły obecnie stanowią 

Polacy. Na czele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu stoi Cezary Leżeński. 

Odznaczenie - w formie znaczka przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko - przyznawane jest w 

Polsce przez Kapitułę Orderu Uśmiechu mieszczącą się w Warszawie. Spośród kandydatur 

nadesłanych przez dzieci Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, 

którego działalność w danym roku przyniosła dzieciom najwięcej radości. Ceremonii wręczania 

orderu towarzyszy rytuał wypicia soku z cytryny, koniecznie     z uśmiechem. 

Order przyznawany jest z okazji Dnia Dziecka. Laureatami Orderu Uśmiechu jest obecnie ok. 790 

osób z przeszło 30 krajów świata. 

W 1996 roku w Rabce utworzono Muzeum Orderu Uśmiechu, obecnie w nowej siedzibie na terenie 

rodzinnego parku rozrywki "Rabkoland". Po nadaniu temu miastu statusu "Miasta Dzieci Świata" 

zainicjowano tam utworzenie stałego polskiego przedstawicielstwa św. Mikołaja, które 

przyjmowałoby listy od dzieci do św. Mikołaja. 

Kawalerowie Orderu Uśmiechu 

Kawalerami Orderu Uśmiechu są m.in.: 

 Abdullah bin Abdulaziz al 

Saud  

 Stanisław Adamczak  

 Genowefa Adamczewska  

 Liliana Adamska  

 Adzick N. Scott  

 Czingiz Ajmatow  

 Majram Akajewa  

 Alfreda Albingier  

 Stanisław Aleksadrzak  

 Ryszard Andrukiewicz  

 Hubert Antoszewski  

 Andrzej Arendalski  

 Beata Artemska  

 Elżbieta Audycka  

 Jan Hendrik Aufderhaar  

 Janina Awgulowa  

 Mirosław 

Hermaszewski  

 Jan Paweł II  

 Tove Jansson  

 Hanna Januszewska  

 Krzysztof Janczak  

 Paweł Jaros  

 Majka Jeżowska  

 Irena Jurgielewiczowa  

 Bogusław Kaczyński  

 Ludwik Jerzy Kern  

 Zygmunt Kęstowicz  

 Andrzej Kieruzalski  

 Adam Kilian  

 Szymon Kobyliński  

 Lech Konopiński  

 Marek Kotański  

 Ryszard Pacławski  

 Stanisław Pagaczewski  

 Joanna Papuzińska  

 Waldemar Pawlak  

 Radek Pilař  

 Janina Porazińska  

 Janusz Przymanowski  

 Stanisław Puchalski  

 Kazimierz Pussak  

 Christina Rau  

 Zbigniew Religa  

 Danuta Rosner  

 Joanne Rowling  

 Zbigniew Rychlicki  

 Ryszard Rynkowski  

 Igor Sikirycki  

 Stanisław Skalski  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
http://pl.wikipedia.org/wiki/1968
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurier_Polski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Chotomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Chotomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Chotomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1979
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Waldheim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitu%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cezary_Le%C5%BCe%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytryna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1996
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rabka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abdulaziz_al_Saud
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abdulaziz_al_Saud
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Adamczak
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Genowefa_Adamczewska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liliana_Adamska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adzick_N._Scott&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czingiz_Ajmatow&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Majram_Akajewa&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfreda_Albingier&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Aleksadrzak&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryszard_Andrukiewicz&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubert_Antoszewski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrzej_Arendalski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beata_Artemska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C5%BCbieta_Audycka&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Hendrik_Aufderhaar&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janina_Awgulowa&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Hermaszewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Hermaszewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC_Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Januszewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Janczak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Jaros
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majka_Je%C5%BCowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Jurgielewiczowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Jerzy_Kern
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_K%C4%99stowicz
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrzej_Kieruzalski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kilian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Kobyli%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lech_Konopi%C5%84ski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kota%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Pac%C5%82awski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pagaczewski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joanna_Papuzi%C5%84ska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Pawlak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radek_Pila%C5%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_Porazi%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Przymanowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Puchalski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pussak
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christina_Rau&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Religa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Rosner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanne_Kathleen_Rowling
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbigniew_Rychlicki&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Rynkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikirycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Skalski
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 Wanda Błeńska  

 Marek Borowski  

 Tadeusz Broś  

 Alina Centkiewicz  

 Czesław Centkiewicz  

 Wanda Chotomska  

 Bill Clinton  

 Hillary Clinton  

 Václav Ĉtvrtek  

 Michał Czajkowski  

 Ewa Dados  

 Dalajlama XIV  

 Wiktor Dega  

 Antoni Długosz  
 Janusz Domagalik  

 Józef Drożdż  

 Anna Dymna  

 Marian Falski  

 Sarah Ferguson  

 Arkady Fiedler  

 Dorota Gellner  

 Michaił Gorbaczow  

 Krzysztof Gradowski  

 Henryk Gulbinowicz  

 Hanna i Antoni Gucwińscy  

 Ryszarda Hanin  

 Dagmara Havlova  

 Konrad Hejmo  

 Maria Kownacka  

 Joanna Kulmowa  

 Jolanta Kwaśniewska  

 Aleksander 

Kwaśniewski  

 Irena Kwiatkowska  

 Jacek Kuroń  

 Zbigniew Lengren  

 Cezary Leżeński  

 Astrid Lindgren  

 Maria Łopatkowa  

 Henryk Łyczek  

 Franciszek Macharski  

 Jadwiga Mackiewicz  

 Czesław Marchewicz  

 Matka Teresa  

 Siergiej Michałkow  

 Leszek Miller  

 Agata Młynarska  

 Małgorzata 

Musierowicz  

 Władysław Nehrebecki  

 Edmund Niziurski  

 Arkadiusz Nowak  

 Siergiej Obrazcow  

 Wiesław Ochman  

 Janina Ochojska  

 Longin Jan Okoń  

 Jerzy Owsiak  

 Hanna Ożogowska  

 Adam Słodowy  

 Silvia Sommerlath  

 Steven Spielberg  

 Stefan Stuligrosz  

 Michał Sumiński  

 Jan Szczepański  

 Ewa Szelburg-

Zarembina  

 Alfred Szklarski  

 Grażyna Świtała  

 Władysław Terlecki  

 Marta Tomaszewska  

 Jan Twardowski  

 Eleni Tzoka  

 Peter Ustinov  

 Kurt Waldheim  

 Jan Wojdak  

 Beata Wolniewicz  

 Mariele Ventre  

 Jerzy Zimiński  

 Maria Ziółkowska  

 Zenon Ziółkowski  

 Jerzy Zitzman  

 Wojciech Żukrowski  

 Michał Józefczyk  

 
Order Uśmiechu dla bp. Długosza 
Radio Watykańskie 
09/01/2007 18.03.59 
 

 

 

 

Biskup Antoni Długosz, nazywany także „biskupem od dzieci” jest tegorocznym 
Kawalerem Orderu Uśmiechu. Jedyne na świecie odznaczenie przyznawane 

przez dzieci odbierze 21 stycznia w Sali Kongresowej w Warszawie.  
 

„Jeśli chodzi o Order Uśmiechu to jest szczególne wyróżnienie tych grup, które 

nie umieją mieć podwójnego oblicza, są otwarte na wszystko, bardzo szczere              

i od których się można bardzo dużo uczyć, bo przecież jak wiemy dzieci nas 
wspaniale wychowują. Nie tylko my formujemy je ale one też pomagają nam            

w naszej formacji”- stwierdził laureat.  

Order pomocniczemu biskupowi częstochowskiemu przyznała międzynarodowa 

kapituła na wniosek małych mieszkańców Częstochowy. Biskup Długosz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_B%C5%82e%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Borowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Bro%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alina_Centkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Centkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Chotomska
http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Clinton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton
http://pl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C4%8Ctvrtek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Czajkowski_%28duchowny%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Dados
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dalajlama_XIV
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Dega
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_D%C5%82ugosz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Domagalik
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dro%C5%BCd%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Dymna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Falski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarah_Ferguson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkady_Fiedler
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorota_Gellner&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Gorbaczow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Gradowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Gulbinowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Gucwi%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gucwi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszarda_Hanin
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagmara_Havlova&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Hejmo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kownacka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Kulmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Kwa%C5%9Bniewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kwa%C5%9Bniewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kwa%C5%9Bniewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kwiatkowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kuro%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Lengren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cezary_Le%C5%BCe%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_%C5%81opatkowa&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henryk_%C5%81yczek&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Macharski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadwiga_Mackiewicz&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Marchewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa_z_Kalkuty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Micha%C5%82kow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Miller
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agata_M%C5%82ynarska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82adys%C5%82aw_Nehrebecki&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Niziurski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_Nowak
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Siergiej_Obrazcow&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Ochman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_Ochojska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Longin_Jan_Oko%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Owsiak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_O%C5%BCogowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_S%C5%82odowy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvia_Sommerlath&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Stuligrosz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Sumi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szczepa%C5%84ski_%28socjolog%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Szelburg-Zarembina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Szelburg-Zarembina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Szklarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_%C5%9Awita%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Terlecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marta_Tomaszewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eleni_Tzoka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Ustinov
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Waldheim
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Wojdak&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beata_Wolniewicz&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariele_Ventre
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Zimi%C5%84ski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Zi%C3%B3%C5%82kowska&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zenon_Zi%C3%B3%C5%82kowski&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Zitzman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_%C5%BBukrowski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Micha%C5%82_J%C3%B3zefczyk&action=edit
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prowadzi dla nich jedyne w swoim rodzaju katechezy. Jest stałym gościem 

programu „Ziarno” w Telewizji Polskiej.  

21 stycznia po odebraniu Orderu Uśmiechu poprowadzi katechezę dla tysiąca 

dzieci w Sali Kongresowej.  

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

BP DŁUGOSZ LAUREATEM KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU 

KAI   Warszawa, 05.01.2007 

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, na wniosek dzieci                          

z Częstochowy, przyznała to odznaczenie bp. Antoniemu Długoszowi.  

Ceremonia dekoracji odbędzie się pod koniec stycznia. Podczas niej nowy Kawaler Orderu 

Uśmiechu poprowadzi katechezę dla kilku tysięcy dzieci. 

Wcześniej laureatami byli już duchowni, m.in. Jan Paweł II, Dalajlama, kardynałowie - 

Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz bp Ignacy Jeż a ostatnio także ksiądz prałat 

Michał Józefczyk z Tarnobrzega. 

Bp Długosz urodził się 18 kwietnia 1941, jest doktorem habilitowanym katechetyki; święcenia 

kapłańskie otrzymał w 1965 r., a biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej 

mianował go 18 grudnia 1993 Jan Paweł II, który też osobiście go konsekrował 6 stycznia 

następnego roku w Watykanie. W ostatnich latach biskup występował w telewizyjnym programie 

katolickim dla dzieci "Ziarno". 

W ciągu prawie 38 lat istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom 

koronowanym, duchownym, lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom 

społecznym, biznesmenom, aktorom, piosenkarzom i zwykłym ludziom, którzy zrobili coś 

nieprzeciętnego dla najmłodszych. Odznaczenia wręczano już na wszystkich kontynentach.  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

SERCE DLA BABCI I DZIADKA 
10 lat istnienia Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci 
 

Śpiew, modlitwa i wspólna zabawa towarzyszyły uczestnikom wczorajszego, 

jubileuszowego koncertu z okazji 10. rocznicy powstania Podwórkowych Kół 
Różańcowych Dzieci. Tegoroczny koncert pod hasłem "Serce dla Babci                    

i Dziadka", zorganizowany przez Rodzinę Radia Maryja oraz "Nasz Dziennik", 

zgromadził w Sali Kongresowej w Warszawie rzesze dzieci ze wszystkich 
stron Polski. Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 15.00 śpiewem 

"Jezu, ufam Tobie" w wykonaniu zespołu "Promyczki". Szczególnym gościem 

uroczystości był ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, który również wczoraj 
w gmachu Sekretariatu Episkopatu Polski otrzymał Order Uśmiechu.                        

W niedzielnym koncercie wzięli udział także o. Zdzisław Klafka CSsR, 

prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. Tadeusz Rydzyk CSsR, 

dyrektor Radia Maryja, oraz Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. 
Wszystkich uczestników jubileuszowego koncertu w imieniu organizatorów przywitali 

Agata i Kajetan. Na samym początku przypomnieli, że jest on dedykowany wszystkim 

babciom i dziadkom w dniu ich wielkiego święta. Ojciec Piotr Dettlaff CSsR, opiekun 
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, zwracając się do przybyłych, powiedział, że 

każdy z uczestników tego spotkania jest rycerzem Pana Jezusa i Matki Najświętszej. - 
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Razem jesteśmy armią Pana Jezusa i Matki Najświętszej, a naszą bronią jest Różaniec - 
podkreślił duchowy opiekun PKRD. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od modlitwy 

różańcowej, którą poprowadziła Madzia Buczek, założycielka PKRD. - W tym 

szczególnym dniu Święta Babci i Dziadka modlimy się o to, aby wnukowie zawsze 

okazywali szacunek swoim babciom i dziadkom, ponieważ należy im się ogromna 
wdzięczność za trud, który wkładają w nasze wychowanie - modliła się założycielka 

PKRD. Przypomniała, że każdy członek Koła zobowiązany jest do codziennego 

odmawiania dziesiątki Różańca. W ten szczególny sposób dzieci chcą odpowiedzieć na 
apel Matki Najświętszej, która w różnych sanktuariach całego świata prosi                           

o odmawianie Różańca. Założycielka PKRD zachęciła wszystkich obecnych, aby podczas 

ferii zimowych nie zapominali o Bogu i codziennej modlitwie. - Pamiętajmy, że w tym 

czasie możemy jeszcze bardziej pogłębiać swoją wiarę razem z koleżankami i kolegami, 
z którymi będziemy się spotykać na zabawie - powiedziała Madzia. Obecna na 

koncercie rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska powiedziała nam, że uczestnicząc                  

w spotkaniu z dziećmi z PKRD, "chce być razem w ich przyjemnościach, w tym, co 
czynią, i w modlitwie". - Takie spotkania są bardzo potrzebne, dają dzieciom zastrzyk 

do dalszego działania, do dalszej modlitwy. Jest to też zachęta dla tych dzieci, które nie 

są w tym ruchu, aby się do niego przyłączyły - oceniła Sowińska. Dodała, że było to 
pierwsze spotkanie RPD z dziećmi z PKRD z całej Polski.  

Wspólne świętowanie jubileuszu PKRD rozpoczął koncert zespołu "Promyczki" z Nowego 

Sącza. 

 
Koła na całym świecie 

 

Pierwsze Koło Różańcowe Dzieci, które założyła Madzia Buczek, powstało w lipcu                 
w 1997 roku. - W tym roku Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci obchodzą 10. rocznicę 

istnienia - podkreśliła Madzia Buczek. - Do PKRD należy już 133 tysięcy dzieci z 30 

krajów świata i na wszystkich kontynentach. Widzicie, że jest nas bardzo dużo, ale 
potrzeba, żeby było nas jeszcze więcej - zwróciła się do zebranych. Na pytanie, czy 

członkowie Kół chcą nadal pomagać Matce Najświętszej w zbawianiu świata, dzieci 

odpowiedziały okrzykami: "Tak! Chcemy!".  

- Ten koncert jest pierwszym naszym spotkaniem w 2007 roku - mówiła Madzia do 
zebranych w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie -                                   

a równocześnie jest rozpoczęciem wielkiej radości świętowania tej rocznicy. - Chcemy 

dziękować Bogu i Matce Najświętszej za wielki dar powstania tych Kół,                                
a jednocześnie prosić, abyśmy mogli dalej jak najlepiej służyć Matce Bożej - 

zaapelowała.  

W rozmowie z nami opiekun PKRD o. Piotr Dettlaff z ogromną radością wyznał, że 
wczoraj "w Sali Kongresowej świętowała cała Polska". Każdy z przybyłych mógł 

doświadczyć dziecięcej rzeki radości - podzielił się z nami o. Piotr. Dodał, że każdy 

dorosły "mógł dać się porwać spontanicznej atmosferze, wywołanej przez 

wszechpanujący entuzjazm".  
Do stolicy przybyli przedstawiciele poszczególnych Kół i Biur Radia Maryja, a także 

Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Mali przyjaciele przyjechali ze wszystkich 

zakątków Polski, począwszy od Suwałk, a skończywszy na Krakowie. Duchowy opiekun 
PKRD przypomniał, że pierwszy tego typu koncert odbył się w Sali Kongresowej półtora 

roku temu i był związany z początkiem nowego roku. - Już po raz drugi w historii 

istnienia PKRD przyszło nam spotkać się w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w 

Warszawie. W tym roku koncert został zorganizowany w szczególnym dniu - w Święto 
Babci i Dziadka. Jest to okazja do tego, aby wyrazić ogromną wdzięczność naszym 

kochanym dziadkom. Dziękujemy im za to, że są blisko nas, otwierają nasze serca na 

dziecięcą obecność i poprzez swoją mądrość i troskę pomagają dzieciom zdobywać 
doświadczenie życiowe - podkreślił o. Dettlaff.  

W dalszej części koncertu ks. bp Antoni Długosz wygłosił dla dzieci katechezę na temat 

roli babci i dziadka. Następnie odbył się występ w wykonaniu Małego Chóru Wielkich 
Serc z Łodzi. 
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Ulubieniec dzieci 

 

Kulminacyjnym punktem wczorajszego świętowania było uroczyste wręczenie Orderu 

Uśmiechu ks. bp. Antoniemu Długoszowi z Częstochowy. Międzynarodowa Kapituła 
Orderu Uśmiechu przyznała to odznaczenie ks. bp. Długoszowi na wniosek dzieci                

z Częstochowy. Jest to jedyne wyróżnienie na świecie przyznawane dorosłym przez 

dzieci. Według jury, ksiądz biskup jest człowiekiem, który zawsze podchodzi do dzieci          
z uśmiechem. Wcześniej nagrodzony duchowny odebrał to odznaczenie w siedzibie 

Episkopatu Polski. - Przyrzekam z radością i miłością służyć dzieciom! - oświadczył ks. 

bp Długosz zaraz po odebraniu orderu i pasowaniu na Kawalera Orderu Uśmiechu. - To 

dzięki wam cieszę się, że żyję - wyznał ze wzruszeniem, zwracając się do dzieci.                  
W odpowiedzi na te słowa mali przyjaciele "biskupa dzieci" zakrzyknęli: "Hura!".  

 

Odznaczenie - w formie znaczka przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko - 
przyznawane jest w Polsce przez Kapitułę Orderu Uśmiechu w Warszawie. Ceremonii 

odznaczania orderem towarzyszy rytuał wypicia soku z cytryny. Osoba uhonorowana 

musi się przy tym uśmiechnąć.  
 

Po wypiciu przez ks. bp. Długosza szklanki soku ze świeżo wyciśniętych cytryn Sala 

Kongresowa zamieniła się w "szalejącą rzekę dziecięcej radości". W ciągu prawie 38 lat 

istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom koronowanym, 
duchownym, lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom 

społecznym, biznesmenom, aktorom, piosenkarzom i zwykłym ludziom, którzy zrobili 

coś nieprzeciętnego dla najmłodszych. Odznaczenia wręczano już na wszystkich 
kontynentach. Wcześniej laureatami byli już duchowni, m.in. Jan Paweł II, bł. Matka 

Teresa z Kalkuty i ks. Jan Twardowski.  

 
Magdalena M. Stawarska 

 

NASZ DZIENNIK 
 

Poniedziałek, 22 stycznia 2007 r., Nr 18 (2731); Dział: Polska 
 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
 

 

WYŚPIEWAĆ RADOŚĆ WIARY 
Jubileusz istnienia Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci 
 
Dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych świętują jubileusz 10-lecia.              

Z tej okazji Rodzina Radia Maryja oraz "Nasz Dziennik" zorganizowały 

uroczysty koncert w Sali Kongresowej w Warszawie pod hasłem "Serce dla 
Babci i Dziadka". Na wspólne świętowanie przybyły dzieci ze wszystkich 

zakątków naszej Ojczyzny. Modlitwie i zabawie towarzyszyły występy zespołu 

"Promyczki" z Nowego Sącza i "Małego Chóru Wielkich Serc" z Łodzi. 

Szczególnym gościem był ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, odznaczony 
Orderem Uśmiechu. W koncercie wzięli udział także o. Zdzisław Klafka CSsR - 

prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. Tadeusz Rydzyk CSsR 

- dyrektor Radia Maryja, oraz Ewa Sowińska - rzecznik praw dziecka. 
 

W czasie koncertu w Sali Kongresowej panowała wszechobecna radość, młodsze                    

i starsze dzieci wspólnie bawiły się, tańczyły i modliły. Entuzjazm, jaki towarzyszył tej 
jedynej w swoim rodzaju zabawie połączonej z modlitwą różańcową, udzielał się 

wszystkim zgromadzonym. Mali goście przyjechali ze wszystkich zakątków Polski, wielu 



 10 

z nich przybyło razem ze swoimi babciami i dziadkami, aby rodzinnie świętować 
zarówno Dzień Babci, jak i Dzień Dziadka.  

W trakcie koncertu głos zabrała Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. Mówiąc              

o 10 latach istnienia PKRD, podkreśliła, że potrzeba, aby coraz więcej dzieci przyłączało 

się do takich kół. - To jest ratunek dla Polski i dla świata. Cały świat może być 
uratowany dzięki modlitwie różańcowej dzieci. Jesteście nadzieją świata - zaznaczyła 

Ewa Sowińska. 

W przerwie koncertu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 49 z Białegostoku należące do 
PKRD opowiedziały nam o swoich wrażeniach ze wspólnego świętowania. - Bardzo 

podobało mi się, że mogłam razem z innymi dziećmi wspólnie bawić się i tańczyć - 

mówiła Kinga. - A nas najbardziej zaskoczył ks. bp Antoni Długosz, który tańczył na 

scenie razem z dziećmi. Nie widziałyśmy wcześniej, żeby biskup tańczył. Podobało nam 
się też, jak śpiewał - wyznały Ula, Małgosia i Weronika.  

Na koncert przyjechali członkowie Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci 

działającego w Czastarach k. Wielunia. Należy do niego już ponad 100 dzieci. - Co roku 
udaje się nam włączyć jedną klasę - poinformowała nas katechetka Bernadeta Małecka. 

Między innymi 10-letnia Edyta codziennie w modlitwie różańcowej prosi o zdrowie dla 

całej rodziny i dla tych wszystkich, którzy go potrzebują. 
  

Przyjaciele Maryi i Pana Jezusa 

 

Kulminacyjnym punktem jubileuszowego świętowania było uroczyste wręczenie Orderu 
Uśmiechu ks. bp. Antoniemu Długoszowi z Częstochowy. Międzynarodowa Kapituła 

Orderu Uśmiechu przyznała to odznaczenie na wniosek dzieci z Częstochowy. - Dzięki 

wam cieszę się, że żyję, to wam chcę ciągle służyć, a ten order zobowiązuje mnie, 
abym do końca życia z miłością niósł wam radość. Życzę wam, aby przez moją posługę 

każda i każdy z was mógł jeszcze bardziej umiłować Pana Jezusa, który jest Bogiem 

miłości - wyznał wzruszony ksiądz biskup. 
 Ceremonii odznaczania orderem towarzyszy rytuał wypicia soku z cytryny. Osoba 

uhonorowana musi się przy tym uśmiechnąć. Po wypiciu przez ks. bp. Długosza 

szklanki soku Sala Kongresowa zamieniła się w "szalejącą rzekę dziecięcej radości". 

Mali przyjaciele "biskupa dzieci" wraz z uhonorowanym duchownym wspólnie zaczęli się 
bawić i tańczyć. 

 

 

 

Na zakończenie głos zabrał o. Zdzisław Klafka CSsR, prowincjał Warszawskiej Prowincji 

Redemptorystów. - Widziałem, jak maluchy chciały przyjść na tę scenę i zatańczyć 
razem z chórem. Powiem wam szczerze, ja też miałem taką pokusę, żeby tu przyjść              

i zatańczyć z wami - powiedział do zebranych. - Dziękuję wam, drogie dzieci, za 

wyśpiewaną radość wiary, za te różańce, za tę modlitwę, którą pod przewodnictwem 



 11 

Madzi Buczek otaczacie cały świat. Naprawdę jesteśmy pewni, że Pan Bóg czuwa nad 
nami, bo dzieci się modlą - zakończył.  

Żegnając wszystkich obecnych w Sali Kongresowej i zgromadzonych przed 

odbiornikami Telewizji Trwam, opiekun PKRD z ramienia Radia Maryja o. Piotr Dettlaff 

CSsR podziękował wszystkim za przybycie. A zwracając się do członków Kół, 
powiedział, że najbardziej dziękuje im za to, że są przyjaciółmi Matki Najświętszej i 

Pana Jezusa. 

 
Magdalena M. Stawarska 

 

Zdjęcia Robert Sobkowicz 

 

NASZ DZIENNIK 
 
Sobota-Niedziela, 27-28 stycznia 2007 r., Nr 23 (2736) 
 
 

 
********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

ORDER UŚMIECHU DLA BPA DŁUGOSZA  
 
Wg http://www.kosciol.pl/article.php/20070123113028523  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę, 21 stycznia w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się 

uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu częstochowskiemu biskupowi Antoniemu Długoszowi, 

znanemu w całej Polsce z katolickiego programu dla dzieci „Ziarno‖ realizowanego przez Telewizję 

Polską. 

W trakcie uroczystości w Warszawie Sławomir Siwek z zarządu TVP powiedział, gratulując 

laureatowi, że program „Ziarno‖ jest "jedyną szkołą w Polsce, która nie musi obawiać się ciągłych 

zmian w swojej misji kształcenia i wychowywania młodych Polaków".   

Biskup Antoni Długosz urodził się 18 kwietnia 1941 r. Jest doktorem habilitowanym katechetyki, 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1965 r., a biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej 

mianował go 18 grudnia 1993 Jan Paweł II, który też osobiście go konsekrował 6 stycznia 

następnego roku w Watykanie.  

W ciągu prawie 38 lat istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom 

koronowanym, duchownym, lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom 

społecznym, biznesmenom, aktorom, piosenkarzom  i zwykłym ludziom, którzy zrobili coś 

nieprzeciętnego dla najmłodszych. Odznaczenia wręczano już na wszystkich kontynentach.  

http://www.kosciol.pl/article.php/20070123113028523
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********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

BP ANTONI W ZIARNIE - ZDJĘCIA 

http://www.opoka.org.pl/rtv/rtv_audycje.php?typ=1  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** ********** ********** ********** 

 

http://www.opoka.org.pl/rtv/rtv_audycje.php?typ=1
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TYTUŁY  PUBLIKACJI  KSIĄŻKOWYCH 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ OPOWIADA O JEZUSIE 

 

3 kwietnia br. odbyła się uroczysta prezentacja Ewangelii dla dzieci "Opowiem Ci o Jezusie"            

z udziałem autora tekstu Biskupa Antoniego Długosza oraz autorki ilustracji Ewy Barańskiej- 

Jamrozik.  

 

 

Ks. Biskup Antoni Długosz: "Książka nosi tytuł „Opowiem ci o Jezusie‖ bo jako ksiądz mam za 

zadanie na pierwszym miejscu o Panu Jezusie mówić. Ksiądz Twardowski mówiąc o kapłaństwie 

opowiada, że ksiądz bez względu na wszystko bez przerwy jest niczym słonecznik Pana Boga - 

zwraca się w jego stronę i pragnie jako słonecznik o Panu Jezusie mówić. Ja chcę być takim 

słonecznikiem Pana Boga, który będzie wam opowiadał o słowach i czynach Pana Jezusa (...)" 
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"Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z dziećmi, którym adresowałem tę właśnie Biblię, a także              

z przedstawicielami kościoła i mediów. Biblia jest księgą, którą daje nam Pan Bóg aby była naszym 

nieodłącznym towarzyszem. " 

 
Pierwsi zachwyceni czytelnicy nowej książki - uczniowie ze  Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Piłsudskiego w Krakowie. 

"Jesteście pierwszymi autorami tej właśnie książki i za to, ze jesteście tutaj obecni na promocji tej 

książki serdecznie wam dziękuję. Życzę kochani abyście czytając tę książkę uświadamiali sobie, że 

do was mówi Pan Jezus i On pragnie abyście poznali Go a także przyjęli jego przyjaźń, którą 

proponuje przez swoje słowa i swoje czyny opowiedziane właśnie w tej książce"  

 
Natalka i Madzia - wnuczki  Pani Marii Żaby, wieloletniego pracownika wydawnictwa Biały Kruk. 

"Chcemy realizować to z czym wiele razy przychodził do nas Jan Paweł II. Kiedy pierwszy raz 

stanął na Placu Zwycięstwa w Warszawie powiedział: „Przybywam by dać świadectwo                           

w Chrystusie‖ i  później rozwinął ową myśl mówiąc o tym jaką rolę w życiu człowieka odgrywa Pan 

Jezus. "  
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Ewa Barańska - Jamrozik: "Powiem tylko tyle, że przyjemnością i zaszczytem było dla mnie 

ilustrowanie tekstów księdza biskupa. Robiłam to z napięciem i przyjemnością a również                          

z poczuciem odpowiedzialności. Moim zamiarem było ilustrowanie tekstu, ale w sposób nie 

nachalny, w taki sposób aby zostało coś dla wyobraźni dziecka. Bo tekst jest najważniejszą sprawą. 

Jest nieprzemijalny. Natomiast rysunki mogą być różne i gorąco namawiam dzieci do namalowania 

własnej wersji rysunków biblijnych. Działanie tego tekstu jest tak mocne, że po zrobieniu rysunków, 

po zakończeniu prac poczułam się lepsza i do tego czasu jestem grzeczniejsza"  

 

Entuzjastyczne spotkanie z uczniami z Gimnazjum nr 1 w Krakowie oraz z dziećmi ze Szkoły 

Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. 
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Ks. Biskup Antoni Długosz: "Dzieciom mówię, że wyrastamy z butów, ubrań, kolegów i koleżanek, 

ale nie wyrośniemy z tej księgi, która towarzyszy nam od naszych narodzin aż do naszej śmierci.               

I przez tę księgę, przez którą mówi Pan Bóg, pragnie jednego, abyśmy byli jego dziećmi i abyśmy 

się zbawili czyli tak uformowali nasze życie aby było zgodne z tą propozycją z jaką występuje Pan 

Bóg właśnie przez tę księgę." 

 

 

Na spotkanie z Ks. Biskupem Antonim Długoszem w kaplicy  parafii Miłosierdzia Bożego                  

w Mszanie Dolnej przybyła liczna wspólnota parafialna, w tym około 400 dzieci! 

 

 

 
Na zdjęciu wspólne radosne śpiewanie dzieci, autorów książki                                                                        

i ks. proboszcza Stanisława Parzygnata. 
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(...) "Chciałem w miarę swoich ludzkich możliwości wam drogie dzieci opowiedzieć o tym jaką rolę 

odgrywa Pan Jezus w życiu każdego człowieka. A ponieważ Pismo Święte jest pisane na 

zapotrzebowanie ludzi starałem się wychodzić od tych sytuacji jakie przeżywacie w domu, w szkole, 

w układach koleżeńskich, wychodzić od tych doświadczeń związanych z waszym myśleniem, tym 

co oglądacie, czego słuchacie, tym co składa się na doświadczenia waszego życia. Tak aby 

konkretne to doświadczenie występujące w pierwszym członie opowiadania wyjaśnić przesłaniem 

Pisma Świętego. (...)"  

Fotografie: Wacław Klag, Marek Choiński, Agnieszka Józefiak 

**********  ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

 Ksiądz biskup Antoni Długosz od 12 lat jest biskupem 

pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. W ramach 

Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję Delegata d.s. 

Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie. Jest profesorem - 

doktorem habilitowanym, kierownikiem katedry formacji 

chrześcijańskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej 

"Igantianum" w Krakowie. Założył ośrodek rehabilitacyjny dla 

narkomanów "Betania" we Mstowie pod Częstochową. Jest 

również kapelanem Domu Pomocy Społecznej dla Umysłowo 

Upośledzonych w Częstochowie. Z zamiłowania - zajmuje się 

duszpasterstwem dzieci. Od wielu lat organizuje w parafiach                    

i katolickich przedszkolach wzorcowe msze św. dla dzieci, 

podczas których wygłasza, dostosowane do wieku dzieci homilie - dialogowane, śpiewane, do 

których sam przygotowuje pomoce: rysunki, rekwizyty, posługując się nowoczesnymi środkami 

audio- wizualnymi. Głosi rekolekcje dla dzieci nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami             

w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Anglii, Rosji i Ukrainie. Jest autorem książek dla 

dzieci. Swoimi nowatorskimi doświadczeniami pracy z dziećmi chętnie dzieli się z księżmi, 

klerykami i katechetami, podczas wykładów i spotkań katechetyczno - duszpasterskich. Z tego też 

względu nazywany jest po prostu "biskupem od dzieci". Ewangelizuje najmłodszych również 

poprzez telewizję. Na stałe występuję w programie Telewizji Polskiej "Ziarno", w którym 

zadebiutował we wrześniu 2003 r. W radosny i obrazowy sposób przekazuje najmłodszym widzom 

naukę Jezusa Chrystusa… Jest ulubioną przez dzieci postacią, gdyż potrafi nawiązać z dziećmi 

wspaniały dialog, bawiąc się, tańcząc i jednocześnie katechizując. A jego wesołe piosenki nucą 

wszystkie maluchy Zgodnie z prawdami Ewangelii oraz naukami Jana Pawła II jest otwarty na 

każdego człowieka niezależnie od pochodzenia społecznego, koloru skóry czy wyznania. Ks. biskup 
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Antoni Długosz swoim biskupim zawołaniem uczynił łacińskie słowo "servire" co znaczy "służyć". 

Z całą pewnością można dodać "służyć radością".  

 

Ulubione motto ks. biskupa Antoniego Długosza to słowa Rabindranatha Tagore: 

"Śniłem, że życie jest radością. Przebudziłem się i stwierdziłem, że życie jest służbą. 

Zacząłem służyć  i przekonałem się, że służba jest radością".*  
 

Jeśli służyć Bogu  i ludziom to tylko z radością.  

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, na prośby dzieci i ich rodziców, katechetów, księży 

kaznodziejów, katolickich szkół i przedszkoli oddajemy do rąk Państwa niezwykłą płytę, która nosi 

tytuł: "Chrześcijanin tańczy" - a ks. biskup Antoni Długosz śpiewa.  

Jest to płyta - dla małych i dużych, która służyć będzie na lekcjach katechezy, na kazaniach , na 

mszach św. dla dzieci oraz do rodzinnego śpiewania . Oprócz piosenek religijnych znajdziecie tu 

piosenki patriotyczne i biesiadne. Wszystkie piosenki łatwo wpadają w ucho, do wszystkich można 

wymyślać ciekawą choreografię. Znajdują się tu tez piosenki bardziej refleksyjne i eucharystyczne. 

Niektóre z nich funkcjonują już w tak zwanym powszechnym obiegu - ale wykonano do nich 

specjalne, nowe aranżacje. Inne są zupełnie nieznane.  

Płyta powstała z inicjatywy międzynarodowej Katolickiej organizacji "Pomoc Kościołowi                       

w Potrzebie", która wspiera prześladowanych lub żyjących w niebezpieczeństwie katolików. Każdy, 

kto kupi płytę "Chrześcijanin tańczy" tak jakby kupił Biblię jednemu afrykańskiemu dziecku. 

Dochód z tej płyty przeznaczony jest właśnie na ewangelizację dzieci w krajach misyjnych.  

Mamy nadzieję, że płyta "Chrześcijanin tańczy" wniesie rzeczywiście dużo radości, zabawy oraz 

będzie promować wesołe oblicze chrześcijaństwa.  

Na płycie:  

1. Bądź pozdrowiony gościu nasz  

2. Rysuję krzyż z kropelką krwi  

3. Burza  

4. Jak Dawid  

5. Józefie stajenki nie szukaj  

6. Jesteś radością mojego życia  

7. Poszła Karolina  

8. Jak długo w sercach naszych  

9. Srebra i złota mi brak  

10. Bóg kocha mnie  

11. Pan Jezus także mamę miał  

12. Gdyby Pan nam nie dał chleba  

13. Bóg nie umarł  

14. Sercem kocham Jezusa  

15. Boża radość jak rzeka  

16. Pan jest Pasterzem moim  

17. Jak odnaleźć mam Chrystusa  

18. Dzieckiem Bożym jestem ja  

19. Chcę przestąpić jego próg  

20. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią  

21. Chrześcijanin tańczy  

Chrześcijanin tańczy (CD) 
PAGANINI Kraków 2007 

biskup Antoni Długosz (wykonawca) 

[PAG0097A16731] 

* Rabindranath Tagore (ur. 7 maja 1861 w Kalkucie, zm. 7 sierpnia 1941 tamże) – indyjski poeta, 

prozaik, filozof, kompozytor, malarz i pedagog. Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury za rok 1913. Była to pierwsza Nagroda Nobla dla Indusa, jak również dla Azjaty. 

Opublikował ponad 50 tomików poezji, ponad 100 opowiadań, 12 powieści, kilkanaście utworów 

scenicznych, wiele rozpraw, artykułów i studiów. W 1912 roku zostały opublikowane Pieśni ofiarne 

(Gitanjali), a w rok później otrzymały one Nagrodę Nobla. Od 1912 sam tłumaczył swoje utwory na 

angielski, bądź zlecał tłumaczenie swoim krewnym. Na polski tłumaczony był m.in. przez Staffa, 

Kasprowicza, Mirandolę, Birkenmajera, Schayera i innych. Otrzymawszy w roku 1915 wysoki tytuł 

brytyjski, odrzucił go w cztery lata później. Skrajny pacyfista i przeciwnik jakiegokolwiek gwałtu. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/7_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1861
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalkuta
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1941
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indusi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azjata
http://pl.wikipedia.org/wiki/1912
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/1912
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Staff
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kasprowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Mirandola
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Birkenmajer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Schayer
http://pl.wikipedia.org/wiki/1915
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfizm
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TEKSTY PIOSENEK: 
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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DOBRY BÓG MÓWI DO NAS 

 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

Dobry Bóg mówi do nas 

Pismo Święte dla dzieci 
 
Edycja Świętego Pawła 2003 
ISBN: 83-7168-630-7 
format: 210x297, stron: 224, oprawa: twarda 
[PAW0299B06407] 

 

Pięknie ilustrowane i nowocześnie opracowane wydanie Biblii dla dzieci. Autor, ksiądz biskup 

Antoni Długosz z Częstochowy, zwany jest często "biskupem od dzieci". Jako doświadczony 

katecheta w swojej książce podaje w sposób prosty i przystępny katechezę biblijną dla dzieci                   

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sam o swoim dziele powiedział: "Pragnę, aby dzięki 

niej dzieci dochodziły do przekonania, że doświadczenie Pana Boga, jakie przeżywają bohaterowie 

Pisma Świętego, jest także udziałem ich życia, i aby stawały się dojrzałymi ludźmi na miarę 

człowieczeństwa Jezusa Chrystusa". Książka może być czytana dzieciom przez rodziców "do 

poduszki", a nauczyciele mogą z niej skorzystać na lekcjach religii. Znajdziemy tu katechezy 

biblijne, dużych rozmiarów ilustracje oraz mapy, kolorowe zdjęcia, a także opracowane 

komputerowo elementy graficzne. Wszystko po to, aby tradycyjne treści biblijne stały się bliższe               

i bardziej zrozumiałe dla dzieci XXI wieku 

 
BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

Good God Talks to Us. Bible for children 

 
Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2007 
ISBN: 978-83-7424-300-1 
format: 210x297, stron: 224, oprawa: twarda 
[PAW0963B17395] 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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DROGA KRZYŻOWA – Rozważania dla dzieci 
 

   

 

     Zapraszamy Cię, Drogi Młody Czytelniku, do przeczytania i pokolorowania książeczki                         

z rozważaniami stacji Drogi Krzyżowej. Napisał je ksiądz biskup Antoni Długosz, którego znasz na 

pewno z telewizyjnego „Ziarna‖. Czytając te rozważania, dowiesz się, jak bardzo Pan Jezus Cię 

kocha i ile wycierpiał, żeby ludzie mogli kiedyś pójść do nieba, gdzie czeka na nich Dobry Bóg. 

Edycja Świętego Pawła jest wydawnictwem Towarzystwa Świętego Pawła, czyli Zgromadzenia 

Paulistów. 

Handel i dystrybucja 

ks. Mirosław Kawa SSP 

dyrektor ds. handlu i dystrybucji 

tel. 034.362.06.89 

dystrybucja@edycja.pl  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

DZIECI NOWEGO TYSIĄCLECIA.                                                                              
Poradnik. Jak w domu przygotować dziecko do I Komunii Św. 
 

KS. ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, BP ANTONI DŁUGOSZ 

 

http://www.paulus.org.pl/
mailto:dystrybucja@edycja.pl
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Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha  

Ilość stron: 52 s. 

Oprawa: miękka  

Wymiar: 100x205 mm 

EAN: 9788370155667  

ISBN: 83-7015-566-9 

data wydania: 2002 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

 

 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 
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Good God Talks to Us. Bible for children 

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2007 
ISBN: 978-83-7424-300-1 
format: 210x297, stron: 224, oprawa: twarda 
[PAW0963B17395] 

 

Tłumaczenie popularnej Biblii ks. biskupa Antoniego Długosza pt. Dobry Bóg mówi do nas" na 

język angielski (literacki - przygotowany przez redaktora z Wielkiej Brytanii). 

Książka ta jest zbiorem katechez biblijnych, napisanych z myślą o tym, aby dzieci dobrze 

zrozumiały treść Pisma Świętego i mogły doświadczyć Pana Boga tak samo, jak doświadczali Go 

ludzie wiary - bohaterowie biblijnych opowieści. 

Każda katecheza rozpoczyna się opisem sytuacji znanej dziecku z codziennego życia. Następnie 

Autor zamieszcza fragment Słowa Bożego, aby na końcu dodać komentarz odnoszący treść danej 

perykopy do życia młodego czytelnika. Każdy rozdział kończy się konkretnym zadaniem, które 

pozwala zamienić słowo usłyszane i zrozumiane w czyn. 

Książka może być czytana dzieciom "do poduszki". Mogą z niej korzystać rodzice, opiekunowie, 

nauczyciele religii, jak również nauczyciele języka angielskiego, oraz osoby prowadzące grupy 

dziecięce przy parafiach. 

Biblia "Good God Talks to Us" jest kolorowa, estetycznie zaprojektowana i wydana. Zawiera 

mnóstwo rysunków i zdjęć, a także sporych rozmiarów mapy. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

JAK PRZYGOTOWYWAĆ I OCENIAĆ KATECHEZĘ     

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ, autor, znany teoretyk i praktyk w dziedzinie 

katechizacji, ukazuje, jak w konkretnej katechezie być wiernym Bogu i człowiekowi. 

Rozpoczynając od "kącika katechetycznego", który przedstawia potrzebę i możliwość 

gromadzenia źródeł i pomocy katechetycznych, przez 17 kryteriów oceny katechezy przechodzi 

do omówienia aż prawie stu metod – biblijnych, liturgicznych, katechetycznych                                    

i dydaktycznych. 

Wydawnictwo: Tygodnik Katolicki „Niedziela”; data wydania: 1997 r. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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KATECHETYCZNE PRZESŁANIE ZNAKÓW STAREGO TESTAMENTU 

ROZPRAWY DOKTORSKIE I HABILITACYJNE 
identyfikator rekordu:  d25104 

Rodzaj przewodu: habilitacyjny 

Data wszczęcia przewodu: 01.02.1994 

Data uzyskania stopnia: 20.06.1998 

Temat rozprawy: KATECHETYCZNE PRZESŁANIE ZNAKÓW STAREGO 

TESTAMENTU 

Autor rozprawy: ks. bp dr hab. Antoni Długosz 

Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk teologicznych 

Jednostka prowadząca 

przewód: 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 

Wydział Teologiczny 

Podane specjalności MEN: dziedzina: NAUKI TEOLOGICZNE 

dyscyplina: Nauki teologiczne 

specjalność: katechetyka 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

KATECHEZA OTWARTA NA BOGA I CZŁOWIEKA 

Poradnik dla katechetów 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

 
 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2006 
ISBN: 978-83-733236-2-9 
ks. Dr Bogusław Połeć (redaktor) 
format: 143x202, stron: 178, oprawa: miękka 
[BIB0032B16329] 

 

http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/29000/o29792.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/8000/i8508.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/8000/i8508.htm
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Podstawową zasadą, która winna być obecna w dziele katechizacji, jest zasada wierności Bogu                   

i człowiekowi, o której mówią dokumenty katechetyczne. Wzywa ona do wierności prawdziwemu 

depozytowi wiary, a jednocześnie nakłada na katechezę obowiązek wspierania człowieka                              

w realizowaniu jego powołania chrześcijańskiego i odpowiadania na jego życiowe pytania                       

i problemy. Otwartość katechezy na Boga i człowieka winna być uwzględniona przy realizacji 

poszczególnych zadań katechezy oraz przenikać wszystkie jej elementy treściowe i metodyczne. 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

MODLĘ SIĘ DO CIEBIE, JEZU.                                         
PAMIĄTKA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
KS. ROMAN CEGLAREK, BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 
 

 

 

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2006 
ISBN: 83-7424-066-0 
Małgorzata Wilk (opracowanie) 
format: 80x115, stron: 240, oprawa: twarda 
[PAW0772B13789] 

Modlitewnik ten jest niezastąpionym prezentem z okazji I Komunii Świętej. Napisali go wspólnie ks. 

biskup Antoni Długosz, znany najmłodszym z telewizyjnego "Ziarna" i ks. dr Roman Ceglarek, 

katecheta i rekolekcjonista. Oprócz modlitw, litanii i nabożeństw, znajdziemy tu wiele pieśni 

kościelnych, a także komentarze oraz ilustracje, które pomogą dzieciom w nauce modlitw (np. 

modlitwy różańcowej) i w zrozumieniu ważnych prawd wiary. Do modlitewnika dołączono mini-

książeczkę pt. "9 Pierwszych Piątków Miesiąca". 

Ksiądz biskup Antoni pisze do dzieci tak: "Ta książeczka jest Twoim przyjacielem, który chce 

pomagać Ci w rozmowie z Bogiem. Nie rozstawaj się z nią; korzystaj z jej pomocy  w domu,                    

w kościele, na katechezie, podczas wakacji. W szczególny sposób będzie Ci pomocna                              

w przygotowaniu na spotkanie z Panem Jezusem w spowiedzi i Komunii Świętej". 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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NARKOMANIA - UCIECZKA DONIKĄD. CO ROBIĆ, ABY 

CHRONIĆ DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED UZALEŻNIENIAMI? 
BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

 
 

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2007 
ISBN: 978-83-7424-123-6 
format: 117x165, stron: 160, oprawa: miękka 
[PAW0946B16946] 

 

Książka jest podzielona na trzy rozdziały. W pierwszy rozdziale Autor ukazuje narkomanię jako                

z zjawisko społeczne. W tym rozdziale omawia następujące tematy: etiologia narkotycznego 

uzależnienia, środki uzależniające, czym jest uzależnienie, osobowość uzależnionego, "zachowanie 

problemowe" i narkotyki. W rozdziale drugim Autor stara się ukazać, na czym polega profilaktyka               

i prewencja. W tym celu Czytelnik pozna: psychologiczne i socjologiczne przyczyny uzależnień, 

resocjalizacja w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym "Betania", program merytoryczny ośrodka 

"Betania", relacja: terapeuta - pacjent; pułapki i zagrożenia, studium przypadku, ocena - 

identyfikacja problemu, specyficzny cel terapii - zdolność do zachowania abstynencji narkotycznej               

i alkoholowej, założenia planu korekcyjnego, zastosowanie metody terapeutycznej. W rozdziale 

trzecim Autor mówi o zaangażowaniu Kościoła w przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszy w nim 

następujące tematy: Jan Paweł II wobec problemu narkomanii, duszpasterska posługa wśród 

narkomanów, współudział podmiotów wychowawczych: nauczyciel - rodzic - katecheta - dziecko,   

w zapobieganiu narkomanii. 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ******* 

 

NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ   

NAUKI REKOLEKCYJNE I MISYJNE 
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    To pozycja szczególnie cenna dla osób prowadzących nauki rekolekcyjne. Zawiera propozycje 

nauk rekolekcyjnych i misyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Teksty uzupełnia dodatek 

muzyczny (z nutami) oraz uwagi metodyczne na temat wygłaszania nauk rekolekcyjnych dla 

poszczególnych grup. 

 
********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

OPOWIEM CI O JEZUSIE. EWANGELIA DLA DZIECI 
 
BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

Pamiątka I Komunii Świętej  
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Wydawnictwo Biały Kruk Kraków 2008 
format: 210x260, stron: 96, oprawa: twarda 
[BKR0078B20183] 

 

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=20183 

Biskup Antoni Długosz - ulubiony przez dzieci. Niezwykle popularny dzięki występom                    

w cotygodniowym programie telewizyjnym "Ziarno" (TVP). Mówi tam i śpiewa o Panu Bogu, 

głosząc Dobrą Nowinę w języku radości – najbardziej zrozumiałym dla najmłodszych. 

Wszechstronny talent artystyczny, bowiem także pięknie pisze. "Opowiem Ci o Jezusie" jest tego 

najlepszym dowodem! Autor opowiada o Panu ciekawie i barwnie, przystępnie, opierając się wiernie 

na Ewangelii. Biskup Antoni Długosz jest też diecezjalnym duszpasterzem dzieci specjalnej troski 

oraz krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. 

Wg http://wysylkowa.pl/ks885276.html : 

Ewangelia dla dzieci napisana przez bp. Antoniego Długosza. Bogato ilustrowana rysunkami 

biblijnymi. Specjalne miejsce na wklejenie komunijnej fotografii i pamiątkowy wpis. Pięknie 

złocona! Treść Ewangelii: Palestyna * Ziemia Święta * Ewangeliści * Jan Chrzciciel * Zwiastowanie 

* Nawiedzenie * Boże Narodzenie * Trzej Królowie * Ofiarowanie w świątyni* Znalezienie Pana 

Jezusa *Chrzest w Jordanie * Powołanie apostołów * Wesele w Kanie * Jezus naucza o Bożym 

Królestwie * Przypowieści * Uczniowie Jezusa * Św. Piotr * Przemienienie na górze Tabor * 

Modlitwa w Ogrójcu * Ukoronowanie cierniem * Droga krzyżowa * Ukrzyżowanie Pana Jezusa * 

Jezus zmartwychwstał * Wniebowstąpienie * Duch Święty Darem Pana Jezusa * Wniebowzięcie 

Matki Bożej * Maryja królową nieba i ziemi * Św. Paweł ? apostoł. Biskup Antoni Długosz ? 

ulubiony przez dzieci. Niezwykle popularny dzięki występom w cotygodniowym programie 

telewizyjnym ?Ziarno? (TVP). Mówi tam i śpiewa o Panu Bogu, głosząc Dobrą Nowinę w języku 

radości ? najbardziej zrozumiałym dla najmłodszych. Wszechstronny talent artystyczny, bowiem 

także pięknie pisze. ?Opowiem Ci o Jezusie? jest tego najlepszym dowodem! Autor opowiada                  

o Panu ciekawie i barwnie, przystępnie, opierając się wiernie na Ewangelii. Biskup Antoni Długosz 

jest też diecezjalnym duszpasterzem dzieci specjalnej troski oraz krajowym duszpasterzem młodzieży 

nieprzystosowanej społecznie. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

 

PISMO ŚWIĘTE NASZYM PRZYJACIELEM 

Ks. Antoni Długosz 

 

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=20183
http://wysylkowa.pl/ks885276.html
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Ks. Antoni Długosz, Pismo Święte naszym Przyjacielem, Częstochowa 1993, 

 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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PRZESZEDŁ PRZEZ ŻYCIE DOBRZE CZYNIĄC 

Redakcja: bp Antoni Długosz, ks. Zdzisław Małecki 

 

   

 Tom serii: 146 

ISBN: 83-88389-73-4 

Format: 14cm x 20,5cm 

Ilość stron: 224 

    Przeszedł przez życie dobrze czyniąc - to trzeci tom cyklu wydawniczego Biblioteki 

"Niedzieli", zatytułowanego ŚWIADKOWIE, przedstawiającego tych, którzy oddali swe życie 

Bogu i drugiemu człowiekowi.  

Niniejsza książka jest zbiorem wspomnień o ks. Stanisławie Grzybku - długoletnim wychowawcy 

kapłanów, osób zakonnych i świeckich, bibliście, duszpasterzu, kaznodziei, pisarzu, wydawcy 

katolickim. Dzielą się nimi jego uczniowie, przyjaciele i współpracownicy. Pragną, by pozycja ta 

była wyrazem ich wdzięczności wobec Księdza Profesora i przedłużyła pamięć o nim.  

 

Księgarnia "Niedziela" 

 42-200 Częstochowa ul. 3 Maja 12 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

SŁOWA JEZUSA PROWADZĄ DO NIEBA (CD GRATIS) ROK A 

KS. ROMAN CEGLAREK, BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 
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KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD. Nie jest łatwo wygłosić dobre kazanie do dzieci. One nie akceptują ani 

abstrakcyjnych pojęć, ani też infantylizowania. Natomiast niewątpliwie przemawia do nich język 

prosty, język obrazu, rekwizyt, możliwość dialogu, uśmiech, niewymuszona serdeczność                     

i znajomość ich życiowej sytuacji. Księża otrzymują dzięki tej książce wspaniałą pomoc 

homiletyczną, w której Autorzy zawarli całe bogactwo swych kaznodziejskich doświadczeń z pracy 

z dziećmi. Nie ma w niej banalnych pouczeń i morałów. Jest kerygmat i jego życiowa adaptacja, 

wyrażona najprościej i najserdeczniej, metodami, dzięki którym dzieci mogą czynnie uczestniczyć     

w przekazie homiletycznym. Na dołączonej płycie CD można znaleźć wiele dźwięków pomocnych 

w kazaniach. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

SŁOWA JEZUSA PROWADZĄ DO NIEBA (CD GRATIS). 

KAZANIA DLA DZIECI. ROK B 
KS. ROMAN CEGLAREK, BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

 

 

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2005 
ISBN: 83-7424-053-9 

format: 165x235, stron: 232, oprawa: miękka 
[PAW0658B12276] 

Duszpasterze potrzebują dobrych pomocy do głoszenia Słowa Bożego dzieciom. Do dzieci bowiem 

mówić niełatwo. Potrzebny jest oryginalny pomysł na homilię, dostosowany do życiowej sytuacji 

współczesnych dzieci. Potrzebny jest prosty, choć nie infantylny język, obraz, rekwizyt, dialog. 

Zbiór homilii dla dzieci "Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci na rok B" autorstwa 

księdza biskupa Antoniego Długosza oraz ks. Romana Ceglarka stanowi wspaniałą pomoc 

duszpasterską. Autorzy głoszą kerygmat metodami, dzięki którym dzieci mogą czynnie uczestniczyć 

w przekazie homiletycznym. Do książki dołączona jest płyta CD z piosenkami, tekstami Pisma 

Świętego oraz innymi pomocnymi nagraniami. 
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********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

 

SŁOWA JEZUSA PROWADZĄ DO NIEBA (CD GRATIS). 
KAZANIA DLA DZIECI. ROK C 
KS. ROMAN CEGLAREK, BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

 

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2006 
ISBN: 83-7424-154-3 
format: 166x236, stron: 208, oprawa: miękka 
[PAW1030B18601] 

Duszpasterze narzekają na brak pomocy do przygotowywania homilii dla dzieci. Uważają, że do 

dzieci nie jest łatwo mówić. Mają rację! One nie chcą nadętych, często abstrakcyjnych pojęć ani też 

infantylizowania. Do nich przemawia niezwykle czule: język prosty, język obrazu, rekwizyt, 

możliwość dialogu, uśmiech, niewymuszona serdeczność i znajomość ich życiowej sytuacji. Biorą 

Księża do rąk wspaniałą pomoc homiletyczną, książkę, w której Autorzy zawarli całe bogactwo 

swych kaznodziejskich doświadczeń w pracy z dziećmi. Nie ma w niej banalnych pouczeń                         

i morałów. Jest kerygmat i jego życiowa adaptacja, wyrażona najprościej i najserdeczniej metodami, 

dzięki którym dzieci mogą czynnie uczestniczyć w przekazie homiletycznym. 

ks. Stanisław Jasionek 

 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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SŁOWA JEZUSA PROWADZĄ DO NIEBA. KAZANIA WAKACYJNE 

DLA DZIECI. ROK A,B,C 
KS. DR ROMAN CEGLAREK, BISKUP ANTONI DŁUGOSZ 

 

 
 

Wydawca: Edycja Świętego Pawła 

Oprawa: miękka  

Wymiar: 165x235 mm 

EAN: 9788374243278  

Książka zawiera kazania dla dzieci na każdy dzień wakacji tj. na niedziele roku liturgicznego A, B i 

C oraz na wszystkie dni powszednie.  

 

Nie ma tu banalnych pouczeń i morałów. Jest radosne głoszenie Ewangelii i jego życiowa adaptacja, 

wyrażona prostymi metodami, dzięki którym dzieci mogą aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej.  

 
********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

SŁUŻYĆ Z RADOŚCIĄ. Z BP. ANTONIM DŁUGOSZEM ROZMAWIA               

KS. STANISŁAW JASIONEK 
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Zapis rozmowy z bp. Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, 

znanym z telewizyjnego programu dla najmłodszych „Ziarno‖, a także z działalności wśród 

uzależnionej młodzieży. W wywiadzie Ksiądz Biskup wspomina swoją drogę życiową, mówi                    

o powołaniu, pracy z katechetami, a także tłumaczy, na czym polega pomoc kapłana osobom 

uzależnionym od narkotyków, upośledzonym dzieciom i osobom chorym psychicznie. Opisywane 

sytuacje i przemyślenia nie są profesorskim wykładem, a przedstawioną barwnym, czasem nawet 

żartobliwym językiem opowieścią o życiu, powołaniu człowieka, modlitwie, a przede wszystkim 

miłości do bliźniego, bez której trudno byłoby tak szczerze i taką pokorą pomagać zagubionym. Tu 

można znaleźć odpowiedź na wiele prostych pytań, na które jednak mądrze odpowiedzieć może 

tylko ktoś, kto jest tak blisko Boga i jednocześnie człowieka, jak Biskup Antoni.  

format: 12,5 x 19,5 cm 

152 strony + kolorowa wkładka (16 stron) 

oprawa twarda 

ISBN: 83-7424-213-2  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

 

  

SPOTKANIA Z PANEM JEZUSEM CZ. I 

 

Bp Antoni Długosz, s. A. Walulik CSFN 

 Propozycje katechez dla dzieci sześcioletnich, 14x20cm,     

 s.96; (IV-1);  

  

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIA Z PANEM JEZUSEM CZ. II 

 

 

Bp Antoni Długosz, s. A. Walulik CDFN  

Zestaw pomocy dla dzieci kl. "0" oraz listy informacyjne dla   

 rodziców katechizowanych dzieci); (IV-2) 

  

 
 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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"Suplement wielkopostny. Codzienne rozważania i niedzielne rozmowy o Wielkim 

Poście"- FRAGMENT KSIĄŻKI 

 

 

 

bp Antoni Długosz 

biskup tytularny Aggar i pomocniczy w Częstochowie, 

delegat Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, 

twórca i kierownik Ośrodka dla Narkomanów "Betania" 

Biskup od ćpunów... 

Postanowiłem już z nimi pozostać 

Co to jest uzależnienie? 

- Nie będę oczywiście podawał definicji jako terapeuta, tylko jako duszpasterz, dlatego, że nigdy 

posługując narkomanom nie chciałem być terapeutą,. Uzależnienie w przypadku narkomanów - to 

postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu środków psychotropowych, ewentualnie jakiejś 

używki, która wypełnia cały świat człowiekowi i której podporządkowuje najwznioślejsze nawet 

uczucia związane z przyjaźnią, miłością, życzliwością do drugiego człowieka. Gdy wejdziemy            

w sprawy dotyczące organizmu ludzkiego, jego sfery cielesnej, to jest to sytuacja, podczas której 

ktoś przez systematyczne korzystanie ze środków psychotropowych tak rozkłada organizm, że 

później nie jest w stanie egzystować pod względem fizycznym i psychicznym. Przyjmując 

truciznę (każdy środek uzależniający jest trucizną) sprawia, że organizm broni się, wytwarzając 

pewne antytoksyny, które niwelują nadmiar środka psychotropowego i przygotowują organizm na 

nowe i systematyczne zapotrzebowanie na narkotyki. Jeżeli nie będzie z tego środka 

uzależniającego korzystał, stwarza w organizmie "głody", które wiążą się ze straszliwymi bólami 

fizycznymi i tak rozkładają człowieka, że później już bierze środki uzależniające nie po to, by coś 

przeżywać, tylko po to, by nie doświadczać "głodów". Uzależnienie jest niebezpieczne, gdyż 

powoduje nie tylko niewolę fizyczną, ale także niewolę psychiczną. Człowiek uzależniony staje 

się niewolnikiem środka odurzającego.  

Dziś obserwujemy nowe zniewolenia... zakupy, pieniądze, Internet, telewizja, pornografia, 

zdrowie, uroda...  

- Oczywiście. Jeżeli człowiek stawia na pierwszym miejscu jakieś sprawy, które nie mogą mu                 

w pełni wypełnić życia, i uważa, że to jest dla niego najważniejsze, można to nazwać 

uzależnieniem. Można być też uzależnionym od jakichś drobnostek, które w zdrowej psychice 

przechodzą niezauważone, a w sytuacji człowieka, który nadmiernie reaguje na pewne sytuacje 

czy też zupełnie inaczej interpretuje daną rzeczywistość, powodują takie czy inne skrzywienia 

psychiczne i fizyczne.  

 

http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php
http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php
http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php
http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php
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Jak można rozpoznać, czy ktoś wpadł już w szpony uzależnienia?  

- Można to zauważyć np. w szkole. Gdy w czasie zajęć uczeń systematycznie zasypia powinno to 

nas niepokoić. Niepokojące są też częste prośby o wyjście z zajęć do ubikacji. Oczywiście mogą 

wystąpić sprawy fizjologiczne, ale często, gdy narkoman sobie nie radzi podczas lekcji, to idzie 

zażyć narkotyki. Czasem nauczyciel może zostać poinformowany w takiej czy innej formie o złym 

środowisku, w jakim przebywa jego wychowanek. Dziś coraz rzadziej można spotkać klasycznego 

"wąchacza" z woreczkiem foliowym, gdyż narkotyki się "udoskonaliły". Trzeba też umieć 

rozpoznawać nakłucia w okolicy żył albo niespokojne zachowanie, gdy coś mu się wysypie                   

z torby... strzykawki, ewentualnie jakieś proszki psychotropowe. Kolejnym znakiem jest utrata 

przytomności i wyczucie, czy nie jest to spowodowane alkoholem. Badanie źrenic - czy są za 

bardzo zwężone, czy zbytnio poszerzone - to są już klasyczne objawy działania narkotyków. 

Powinny nas też niepokoić systematyczne wagary. Zewnętrzne objawy, które powinny martwić 

rodziców - dziecko bardzo często kładzie się spać, zasypia, jest w jakiś sposób otumanione, ma 

kłopoty z jedzeniem, kłopoty z utrzymaniem higieny ciała. Narkotyk powoduje wodowstręt - 

narkomani nie chcą się myć. Kolejny znak jest związany z tym, że z domu giną pieniądze albo 

starsze i cenniejsze przedmioty. Dziecko może stawiać jakieś wymagania i za wszelką cenę chce, 

by rodzice je zauważyli. W końcu może się okazać, że dziecko ma jakiś kompot, strzykawki, 

pastylki psychotropowe... Te środki mówią, że dziecko się odurza. Dzisiaj w kontekście 

zagrożenia wirusem HIV, bojąc się zakażenia, coraz częściej przechodzi się ze środków 

zażywanych dożylnie na środki doustne czy środki wziewne. Są one o wiele droższe, ale nie 

powodują niebezpieczeństwa zakażenia wirusem HIV. Dowiedziałem się, że dyskoteki i prywatki 

nie są już powiązane tylko z alkoholem, ale także ze środkami dopingującymi, powodują dziwne 

skrajności w zachowaniu uczniów. Rodzice powinni sprawdzać, gdzie bawią się ich dzieci - 

czasem po spożywaniu narkotyków zostają jakieś pozostałości, ale najczęściej po zażywaniu 

narkotyków niepokojąco zmienia się zachowanie młodzieży. Współpraca między rodzicami               

a szkołą winna być w tym temacie bardzo bliska, trzeba szybko rozpoznać, czy ktoś już jest 

uzależniony, czy też wszedł na drogę, która do uzależnienia prowadzi. 

Rodzice powinni wcześniej ze swoimi dziećmi rozmawiać na temat narkotyków... tylko czy są 

do tego w jakiś sposób przygotowani? 

- Prewencja jest konieczna i o to dzisiaj właśnie nam chodzi. Taką misję spełniał pan Marek 

Kotański swoim Ruchem Czystych Serc, aby obok propozycji, jaką dają narkotyki, dać 

alternatywę ruchu, gdzie się nie pali, nie pije i nie odurza. Młody człowiek przeżywa momenty 

podniosłe i trudne. Trzeba się umieć rozładowywać, ale bez używania środków psychotropowych, 

odurzających czy alkoholu. Trzeba wpajać młodemu człowiekowi, że życie nie jest związane tylko 

i wyłącznie z sukcesami, ale są trudności, kłopoty, zmartwienia, które rozwiązujemy na trzeźwo. 

A jeśli rodzice zauważą objawy i zorientują się, że ich dziecko już weszło w coś 

niepotrzebnego, to co wtedy mają zrobić? 

- Przede wszystkim nie powinni się bać szantażu dziecka, gdy powie: "W takim razie wszystkim 

rozgłoszę, że masz syna czy córkę narkomankę". Bardzo często rodzice są przerażeni myślą o tym, 

co powie otoczenie na narkomana w mojej rodzinie. Rodzice powinni powiedzieć: "Możesz sobie 
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mówić". Koniecznie trzeba zasięgnąć porady psychologa, psychiatry, pedagoga. Oni powinni 

pokierować dalszą terapią, odpowiadając na pytanie, czy można tego człowieka uratować jeszcze 

w środowisku domowym, czy jest już tak zaangażowany, że trzeba go posłać do specjalnego 

ośrodka. Jeśli organizm już jest rozłożony środkami psychotropowymi czy też alkoholem, to 

niestety trzeba go poddać specjalnej terapii. 

rozmawiał Ks. Grzegorz Ułamek 

wg http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

 

SUPLEMENT WIELKOPOSTNY CODZIENNE ROZWAŻANIA                           

I NIEDZIELNE ROZMOWY Z ROBERTEM MAKŁOWICZEM, JANINĄ 

OCHOJSKĄ, S. MARIOLĄ KŁOS FMA, BP. ANTONIM DŁUGOSZEM, 

MARKIEM NOWICKIM, ANDRZEJEM BUJNOWSKIM OP 

ks. Grzegorz Ułamek 

 
 

Wydawca: Wydawnictwo Księży Sercanów 

Ilość stron: 152 s. 

Oprawa: miękka  

Wymiar: 125x205 mm 

EAN: 9788388465857  

ISBN: 83-88465-85-6  

Książka ks. Grzegorza Ułamka Suplement wielkopostny, oprócz rozważań na każdy dzień Wielkiego 

Postu, zawiera sześć wywiadów poruszających tematy związane z: kuchnią (Robert Makłowicz), 

pomocą charytatywną (J. Ochojska, PAH), telewizją (M. Nowicki, TVN), dziećmi, rekolekcjami              

(s. M. Kłos FMA, Ziarno), uzależnieniami (bp A. Długosz), muzyką i malarstwem pasyjnym              

(o. A. Bujnowski OP). Książka przedstawia interesujące spojrzenie na tematykę przeżywania 

Wielkiego Postu w wielu różnych perspektywach i kontekstach. Osoby znane na co dzień z mediów 

dzielą się z czytelnikiem własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. To dobra okazja, by 

odświeżyć swoje rozumienie Wielkiego Postu.  

http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

 

SABINA BOBER 

Święte dzieci 
 
Wydawnictwo Polwen Radom 2007 
ISBN: 978-83-7557-001-4 

biskup Antoni Długosz (wstęp) 
format: 163x235, stron: 112, oprawa: miękka 
[ENC0116B19131] 

 

Wstęp do książki napisał JE ks. bp ANTONII DŁUGOSZ, biskup pomocniczy częstochowski, 

zwany często "biskupem od dzieci". Od kilku lat ksiądz biskup występuje w telewizyjnym programie 

katolickim "Ziarno" w TVP 1, w którym, jako doświadczony duszpasterz, w przystępny sposób 

przedstawia katechezę dla najmłodszych - urozmaicając ją śpiewem, zabawą, rozmowami z dziećmi. 

"Świętość" to wprawdzie słowo zrozumiałe, ale zwykle nie odnosi się go do siebie samego. Czy 

jednak wolno nam wątpić w to, że świętość jest dla każdego? Poczytajmy więc o dzieciach, które 

zasłużyły na chwałę w niebie, bowiem żyjąc na ziemi, dawały żywy przykład miłości do Boga                 

i ludzi. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI BIBLIJNEJ 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ, BEATA STYPUŁKOWSKA 

 Wydawnictwo Naukowe PAT Kraków 2000 

ISBN: 83-87681-47-4 
format: 160x230, stron: 253, oprawa: miękka 
[PAT0003B08550] 
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Niniejsza książka odpowiada na problemy nurtujące młodzież, rodziców i katechetów. Adresowana 

jest zwłaszcza do katechetów, często przepracowanych, nie mających czasu ani możliwości, aby 

zanurzyć się w gąszczu współczesnych opracowań biblijnych. 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE W KATECHEZIE 

MATERIAŁY Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO, KTÓRE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE 

PRZEZ WYDZIAŁ KATECHIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY KURII 

METROPOLITALNEJ W CZĘSTOCHOWIE. TEMATEM SYMPOZJUM BYŁO 

„KATECHETA A MEDIA”. 

Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 

Spis treści: 

– Ks. Norbert Pikuła, Przedmowa 

– Abp Stanisław Nowak, Słowo wprowadzające 

– Ks. Andrzej Zwoliński, Homo televisiosus 

– Abp Stanisław Nowak, Katecheta odbiorcą mediów 

– Ks. Andrzej Zwoliński, Sekty jako wyzwanie dla katechetów 

– Ks. Mariusz Mularczyk, Zastosowanie komputera w katechezie 

– Bp Antoni Długosz, Środki dydaktyczne w katechezie 

– Katarzyna Maciejewska, Paweł Maciejewski, Wykorzystanie środków multimedialnych w posłudze 

katechetycznej 

– Ks. Zdzisław Wójcik, Psychologiczne aspekty manipulacji odbiorcą 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

INFORMACJE O WYDAWCACH, PUBLIKACJACH                                                                                

KS. BPA PROF. DR HAB. ANTONIEGO DŁUGOSZA 

 

1. Pismo Święte naszym przyjacielem  
Częstochowa Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów , 1993 .-189, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm  

Na okł. podtyt.: zamyślenia dla dzieci, rodziców, katechetów.  

- Katolicyzm - wydawnictwa dla dzieci  
83-85762-07-8 / Antoni Długosz  

 

2. Spotkania z Panem Jezusem / (Propozycje katechez dla dzieci sześcioletnich) / Antoni Długosz, 

Anna Walulik. [Cz. 1] : (Propozycje katechez dla dzieci sześcioletnich)  
Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy , 1994 .-96 s. : nuty ; 20 cm  

83-86231-71-8  

- Katecheza - katolicyzm  

- Wychowanie przedszkolne - zagadnienia  

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Wydaw+Naukowe+Papieskiej+Akademii+Teologicznej
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Verbinum+Wydawnictwo+Ksi%EA%BFy+Werbist%F3w
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katolicyzm
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Instytut+Teologiczny+Ksi%EA%BFy+Misjonarzy
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katecheza
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Wychowanie+przedszkolne
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3. Spotkania z Panem Jezusem: / Antoni Długosz, Anna Walulik. Cz. 2 : (Pomoce dla ucznia i 

"słowo" do rodziców)  

Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy , [1995] .-[32] k. : rys. kolor. ; 20 cm  

Opis wg okł  

Cz. 1 poz. 16689/97  
83-86231-07-6  

- Katechizm katolicki 

 

4. Jak przygotowywać i oceniać katechezę : elementy dydaktyki katechetycznej / Antoni 

Długosz  

Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela" , 1997 .-165, [1] s. : 3 rys. ; 21 cm  

Biblioteka "Niedzieli" ; 49  

Nazwa wydawcy w cop  
83-86076-55-0  

- Katecheza - katolicyzm - metody  

 

5. Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu                                            
Rozprawa habilitacyjna                                                                                                                                      

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny, 1998 r.      
 

6. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię                                                                 
Nauki rekolekcyjne i misyjne                                                                              
Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela’, 1999 .-295, [1] s.  
Biblioteka "Niedzieli" ; 77  

 

7. Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej / Antoni Długosz, Beata Stypułkowska  

Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej , 2000 .-253 s. ; 24 cm  
83-87681-47-4  

- Biblistyka - katolicyzm - nauczanie  

- Katecheza - katolicyzm  
 

8. Dzieci Nowego Tysiąclecia : jak w domu przygotować dziecko do I Komunii Świętej : poradnik / 

przygot. tekstu Antoni Długosz, Andrzej Ziółkowski  

Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św[iętego] Wojciecha , 2002 .-51, [1] s. : il. ; 21 cm  

Pomoce Duszpasterskie "Biblioteki Kaznodziejskiej" . Służba ; nr 7  
83-7015-566-9  

- Pierwsza Komunia św.  

- Wychowanie religijne - katolicyzm  
- Wychowanie w rodzinie – katolicyzm 

 

9. Przeszedł przez życie dobrze czyniąc  
Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela" , 2003 .-213 s. : fot. ; 21 cm  
Świadkowie ; t. 3  

Biblioteka "Niedzieli" ; t. 146  

- Grzybek, Stanisław (1915-1998) - pamiętniki  
- Duchowieństwo katolickie - Polska - 20 w. - pamiętniki  

- Pamiętniki polskie - 20 w. - antologia   

83-88389-73-4 / pod - red. Antoni Długosz, Zdzisław Małecki 
 

10.  Dobry Bóg mówi do nas 

Pismo Święte dla dzieci 

Edycja Świętego Pawła 2003 
ISBN: 83-7168-630-7 

format: 210x297, stron: 224, oprawa: twarda 

 
11. Słowa Jezusa prowadzą do nieba : kazania dla dzieci : rok A  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , cop. 2004 .-212, [5] s. : fot., nuty ; 24 cm + + dysk optyczny (CD)  

- Kazania dla dzieci - katolicyzm - 21 w.  

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Instytut+Teologiczny+Ksi%EA%BFy+Misjonarzy
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katechizm+katolicki
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Tygodnik+Katolicki+Niedziela
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=Biblioteka+Niedzieli
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katecheza
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=Biblioteka+Niedzieli
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Wydaw+Naukowe+Papieskiej+Akademii+Teologicznej
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Biblistyka
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katecheza
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Drukarnia+i+Ksi%EAgarnia+%8Cw+i%EAtego+Wojciecha
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=Pomoce+Duszpasterskie+Biblioteki+Kaznodziejskiej
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=S%B3u%BFba
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Pierwsza+Komunia+%9Cw
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Wychowanie+religijne
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Wychowanie+w+rodzinie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Tygodnik+Katolicki+Niedziela
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=%8Cwiadkowie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=Biblioteka+Niedzieli
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Grzybek+Stanis%B3aw+1915+1998
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Duchowie%F1stwo+katolickie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Pami%EAtniki+polskie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Kazania+dla+dzieci
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- Pomoce liturgiczno-duszpasterskie - katolicyzm  
83-7168-819-9 / Antoni Długosz, Roman Ceglarek  

 

12. Słowa Jezusa prowadzą do nieba : kazania dla dzieci : Rok B  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , 2005 .-221, [7] s. : il. ; 24 cm + + dysk optyczny (CD)  

- Kazania dla dzieci - katolicyzm - 21 w.  
- Pomoce liturgiczno-duszpasterskie - katolicyzm  

83-7424-053-9 / Antoni Długosz, Roman Ceglarek 

 

13.  Modlę się do Ciebie, Jezu : pamiątka I Komunii Świętej  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , cop. 2006 .-226, [14] s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 13 cm  

- Modlitewnik - katolicyzm  

83-7424-066-0 / A. Długosz, R. Ceglarek ; [il. Elżbieta Jarząbek, Marcin Piwowarski, Kazimierz Wasilewski]  

 

14. Katecheza otwarta na Boga i człowieka : poradnik dla katechetów  

Tarnów : Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos , cop. 2006 

.-177 s. ; 21 cm  

- Katecheza - katolicyzm  
978-83-733236-2-9 (Biblos) / [aut. Antoni Długosz et al. ; red. Bogusław Połeć]  

 

15. Słowa Jezusa prowadzą do nieba : kazania dla dzieci : rok C  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , 2006 .-201, [7] s. ; 24 cm + + dysk optyczny (CD)  
- Kazania dla dzieci - katolicyzm - 21 w.  

- Pomoce liturgiczno-duszpasterskie - katolicyzm  

83-7424-154-3 / Antoni Długosz, Roman Ceglarek  

 

16. Służyć z radością  
Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , cop. 2006 .-147, [2] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm  

- Długosz, Antoni (1941- ) - publicystyka  
- Duchowieństwo katolickie - Polska - od 1944 r. - publicystyka  

- Publicystyka polska - od 2001 r.  

83-7424-213-2 / z księdzem biskupem Antonim Długoszem rozmawia ksiądz Stanisław Jasionek  
 

17. Narkomania - ucieczka donikąd : co robić, aby chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , 2007 .-157, [3] s. ; 17 cm  

Biblioteka Dnia Pańskiego ; 70  

- Duszpasterstwo narkomanów - katolicyzm  
- Narkomania - zapobieganie i zwalczanie  

978-83-7424-123-6 / Antoni Długosz  

 

18. Słowa Jezusa prowadzą do nieba : kazania wakacyjne dla dzieci : rok A, B, C  

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , cop. 2007 .-193, [6] s. ; 23 cm  

U dołu okł.: Na każdy dzień.  

- Kazania dla dzieci - katolicyzm - 21 w.  
978-83-7424-327-8 / Antoni Długosz, Roman Ceglarek 

 

19. BOBER SABINA [ze wstępem BISKUPA ANTONIEGO DŁUGOSZA] 

Święte dzieci  

Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne , 2007 .-109, [3] s. : il. kolor. ; 17x24 cm  

Nazwa aut. wstępu na okł.  

- Święci i błogosławieni - wydawnictwa dla dzieci  

978-83-7557-001-4 / Sabina Bober ; [il. Agnieszka Sakra-Kubicka] 
 

20. Good God Talks to Us. Bible for children 
Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2007 

ISBN: 978-83-7424-300-1 

format: 210x297, stron: 224, oprawa: twarda 

[PAW0963B17395] 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Pomoce+liturgiczno+duszpasterskie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Kazania+dla+dzieci
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Pomoce+liturgiczno+duszpasterskie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Modlitewnik
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Wydzia%B3+Katechetyczny+Kurii+Diecezjalnej
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Wydawnictwo+Diecezji+Tarnowskiej+Biblos
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Katecheza
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Kazania+dla+dzieci
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Pomoce+liturgiczno+duszpasterskie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=D%B3ugosz+Antoni+1941
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Duchowie%F1stwo+katolickie
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Publicystyka+polska
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=04&TX=Biblioteka+Dnia+Pa%F1skiego
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Duszpasterstwo+narkoman%F3w
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Narkomania
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Edycja+%8Cwi%EAtego+Paw%B3a
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=Kazania+dla+dzieci
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=08&TX=Polskie+Wydawnictwo+Encyklopedyczne
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1&IM=06&TX=%8Cwi%EAci+i+b%B3ogos%B3awieni


 45 

 

21.  Chrześcijanin tańczy (CD) 

PAGANINI Kraków 2007 

biskup Antoni Długosz (wykonawca) 

[PAG0097A16731] 

 

22.  Opowiem Ci o Jezusie. Ewangelia dla dzieci 
Pamiątka I Komunii Świętej 

Wydawnictwo Biały Kruk Kraków 2008 

format: 210x260, stron: 96, oprawa: twarda 

[BKR0078B20183] 

 

23. Modlitwa Dzieci 
Oprawa: twarda 

Liczba stron: 52 

Wydawnictwo: Polwen 

Wydanie: Radom 2009 

ISBN: 978-83-7557-069-4 

 

24. W drodze do nieba - piosenki śpiewającego Biskupa z Ziarna – płyta CD                                                                                     

Autor: Długosz Antoni Bp 

Wydawca: Gregory's Vision 

Okładka: miękka 

Wymiary: 125x125 mm 

Rok wydania: Warszawa 2009 

 

25. Chrześcijanin śpiewa - płyta CD                                                                                 

Wydawca: Gregory's Vision 

Wymiary: 125x125 mm 

Rok wydania: Warszawa 2009 

26. Dekalog czyli dziesięć propozycji PANA BOGA                                                       

      Wydawca: Rafael 

      ISBN 978-83-7569-103-0 

      Okładka: twarda 

      Wymiary: 203x290 mm 

      Stron: 52 

      Rok wydania: Kraków 2009 

27. Droga Krzyżowa. Rozważania dla dzieci.                                                                                      

Edycja Świętego Pawła Częstochowa  

28. Dary Miłości – płyta CD                                                                                                     

      Wydawca: Edycja św. Pawła 

Rok wydania: 2011 

Rodzaj: CD 

29. Jan Paweł II, Antoni Długosz. Błogosławiony Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci.                      

      Liczba stron: 160 

      Format: 24.0 x 28.0 cm 

      Oprawa: twarda z obwolutą 

      ISBN: 9788375531084 

      Wydanie: 1 

http://www.religijna.pl/index.php/writers_id/1786
http://www.religijna.pl/index.php/manufacturers_id/146
http://www.religijna.pl/index.php/manufacturers_id/146
http://www.religijna.pl/index.php/manufacturers_id/11


 46 

        Data wydania: 2011                                                                                                        

        Wydawnictwo: Biały Kruk 

29. Środki dydaktyczne w katechezie                                                                       

      Referat wygłoszony w czasie sympozjum naukowego, które zorganizowane przez wydział      

      Katechizacji dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Tematem   

     sympozjum było „Katecheta i media‖.                                                                                                                            

     Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, red. Ks. Norbert Pikuła. 

30. Wywiad na temat uzależnień                                                                                                        

      W książce Suplement Wielkopostny pod red. ks. Grzegorza Ułamka                                                          

      Wydawca: Wydawnictwo Księży Sercanów   

31.  Artykuły o tematyce biblijno-katechetycznej.                                                                                                                                                             

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

TYTUŁY WYKŁADÓW, WYWIADÓW, INFORMACJI 

KS. BPA PROF. DR HAB. ANTONIEGO DŁUGOSZA 
 

Lp. Tytuł Informacja Wykład Wywiad 

1 Bardzo kocham, to co robię   x 

2 Biskup Długosz odpowiada licealiście x   

3 Biskup Długosz tańczy   x 

4 Biskup od Dzieci Kawalerem Orderu Uśmiechu x   

5 Biskup uśmiechu   x 

6 Biskup z marginesu   x 

7 Biskupi o PASJI Mela Gibsona x   

8 Bronię Mszy dla Dzieci  x  

9 Dobry Bóg mówi do nas  x  

10 Dyrektorium Mszy św. dla Dzieci  x  

11 Ewangeliczna posługa Dzieciom  x  

12 Iść ku Chrystusowi  x  

13 Katecheza w Kościele Partykularnym  x  

14 Nasza radość i nadzieja x   

15 Nie dręczmy Dzieci pacierzem   x 

16 Niebo dla ziomala   x 

17 O nauce religii   x 

18 O pomnikach Ojca Świętego Jana Pawła II   x 

19 O religijności Dzieci , książkach i rodzinie   x 

20 Pielgrzymka parlamentarzystów  x  

http://www.sklep.gildia.pl/szukaj/wydawnictwo/bialy-kruk
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21 Prezent od Pana Boga   x 

22 Problematyka współczesnej katechezy  x  

23 Religia miłości  x  

24 Tajemnice naszego życia  x  

25 Z uśmiechem na co dzień   x 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BARDZO KOCHAM TO, CO ROBIĘ 

Z BISKUPEM ANTONIM DŁUGOSZEM ROZMAWIA BOŻENA ROJEK 

 
 

Ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz, urodzony 18 kwietnia 1941 r. w Częstochowie, biskup 

pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, krajowy duszpasterz młodzieży nieprzystosowanej 

społecznie, wykładowca katechetyki. Od lat występuje w programie TVP dla dzieci „Ziarno”.  

 
Tę rozmowę miałam nadzieję przeprowadzić trzeciego dnia rekolekcji wielkopostnych, które głosił 

Ksiądz Biskup w parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu. Ksiądz Biskup trafił jednak do szpitala 

i nie mógł dokończyć tamtych rekolekcji, po to, ażeby samemu stać się uczestnikiem rekolekcji 

niespodziewanie zaaranżowanych przez Pana Boga tu, w tej niecodziennej scenerii, jaką jest sala 

Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu… 

 

– Tak się złożyło, że w ostatnim czasie intensywnie pracowałem, najpierw głosząc serię rekolekcji 

dla akademików, później dla młodzieży w Warszawie, wreszcie przez jedenaście dni wśród Polonii 

szwajcarskiej. Dwa pierwsze dni rekolekcji w parafii Bożego Ciała zakończyły się dla mnie 

przyjemnym doświadczeniem spotkania z różnymi grupami wiernych. Tymczasem w nocy, 

z drugiego na trzeci dzień, przeżyłem istny horror związany z nasileniem się wcześniejszych 

dolegliwości chorobowych, w wyniku czego trafiłem do szpitala. I tak oto już cały tydzień 

odprawiam rekolekcje na łóżku szpitalnym. Ale skoro tyle mówimy o tajemnicy cierpienia, wypada, 

ażeby i kapłan doświadczył, czym ono jest, co znaczy ból i choroba. Muszę jednak przyznać, że 

dzięki staraniom wrocławskich lekarzy i wyjątkowej opiece ks. prałata Andrzeja Dziełaka, 

proboszcza parafii Bożego Ciała we Wrocławiu, w szybkim tempie dochodzę do siebie.  

 

Wiem z różnych źródeł, że od dzieciństwa interesował się Ksiądz Biskup sztuką. Jako dziecko należał 

do kółka muzycznego, potem tanecznego, wreszcie trafił do Teatru Żywego Słowa. Myślał nawet 

o zostaniu aktorem, ostatecznie jednak poszedł Ksiądz Biskup za głosem powołania kapłańskiego. 

Sposób przekazu treści ewangelicznych oparty na śpiewie, tańcu, wykorzystaniu różnych rekwizytów 

– co miałam okazję zaobserwować w czasie Mszy św. dziecięcej w parafii Bożego Ciała podczas 

owych niedokończonych rekolekcji wielkopostnych – nieodparcie nasuwał mi na myśl, że te 

„artystyczne” tęsknoty są wciąż w Księdzu Biskupie bardzo żywe... Kiedy odkrył Ksiądz Biskup, że 

elementy sztuki mogą stanowić dużą pomoc w głoszeniu nauki Chrystusowej?  

– Kapłaństwo jest tak wspaniałym powołaniem, że do jego realizacji przydają się wszystkie 

uzdolnienia. Otrzymane w dzieciństwie i młodości przygotowanie artystyczne zacząłem 

wykorzystywać już podczas studiów w seminarium. Zrobiłem wówczas w gronie rodzinnym 

kukiełki do baśni pt. „Przygody Gęgorka‖. Objechałem z tą sztuką wszystkie placówki 

duszpasterskie w diecezji. W późniejszym czasie, już jako młody ksiądz, wspólnie ze starszymi 

dziećmi i młodzieżą, przygotowałem kukiełki do innych baśni i przedstawień teatralnych 

z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Elementy wizualne i rekwizyty wykorzystywałem także 
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podczas różnych nabożeństw, jak choćby Drogi Krzyżowej dla najmłodszych. Duszpasterzując 

wśród dzieci, doszedłem do wniosku, że powinny one w sposób czynny i świadomy uczestniczyć 

w liturgii. Inaczej będą przeżywać we kościele długie chwile nudy. Dla dziecka najtrudniejszy jest 

przekaz słowny. Jego psychika jest tak wrażliwa i jednocześnie rozkojarzona, że trzeba oddziaływać 

różnymi bodźcami, by treść, którą chcemy przekazać, mogła trafić do mentalności małego odbiorcy. 

Dlatego daleki jestem od tego, aby kierowane do dzieci przesłanie opierać wyłącznie na czystym 

słowie. Staram się więc z całym przekonaniem dążyć do tego, aby nośnikami treści były zarówno 

różne pomoce wizualne, na przykład obrazy, przezrocza, rekwizyty, jak również nagrania podkładów 

muzycznych czy materiały oddziałujące na zmysł dotyku. Ważne jest, by dziecko, modląc się, 

modliło się całym ciałem, dlatego wprowadzam też elementy tańca i ruchu. Zauważyłem, że jeśli 

przekazujemy mu wiedzę na różnorakie sposoby, wywołując przy tym radość, wówczas treści te 

kodowane są głęboko w jego pamięci. A to tworzy podwaliny jego formacji religijnej.  

 

Ze względu na ewangelizację najmłodszych jest Ksiądz Biskup zwany często „biskupem od dzieci”. 

A czyni to na różne sposoby: występuje z dziećmi w programie Telewizji Polskiej „Ziarno”, 

opracował dziecięce wydanie Biblii, nagrał nawet płytę „Chrześcijanin tańczy”. Skąd u Księdza 

Biskupa, profesora teologii, tak świetna znajomość psychiki dziecięcej?  

 

– Wprawdzie uczyliśmy się w seminarium psychologii rozwojowej, jednakże w życiu bardzo ważna 

jest praktyka. Prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami, nigdy nie traciłem i nie tracę kontaktu 

z dziećmi i młodzieżą. Pomagają mi w tym rekolekcje oraz regularne spotkania z najmłodszymi 

w częstochowskich przedszkolach i podczas przygotowań nagrań katechez pokazowych dla 

katechetów. Nabieram wówczas doświadczenia: uczę się na swoich błędach, pozytywy zaś staram 

się zapamiętywać i powielać. Dziecko jest świetnym nauczycielem, szczególnie w poznawaniu jego 

świata.  

 

Jest Ksiądz Biskup także diecezjalnym duszpasterzem dzieci specjalnej troski. Stworzył dla nich kilka 

ośrodków, gdzie mogą uczestniczyć ze swoimi rodzicami we Mszy św. Jakie uczucia wzbudzają 

w Księdzu Biskupie spotkania z pokrzywdzonymi przez los małymi istotami? Czego Ksiądz Biskup 

uczy się od nich? A jakie są ich oczekiwania względem Księdza Biskupa jako osoby duchownej? 

 

– Staram się być przy rodzicach, dla których dziecko specjalnej troski jest, oczywiście, wielkim 

darem od Pana Boga, ale i szczególną życiową misją, naznaczoną dźwiganiem krzyża jego 

niepełnosprawności każdego dnia. Rodzice muszą wiedzieć i czuć, że duszpasterz jest z nimi i że 

gotów jest wciąż służyć pomocą. A równocześnie, że tak zorganizuje duszpasterstwo, by nie było 

żadnych przeszkód w korzystaniu z sakramentów świętych. Trzeba pamiętać – przypominam wciąż 

o tym klerykom i katechetom – że dzieci specjalnej troski zawsze przygotowane są do przyjęcia 

każdego sakramentu, choćby nawet niczego nie umiały się nauczyć – jeśli tylko jest to ich 

pragnieniem. Jeśli natomiast nie umieją tego wyrazić, a taka jest wola ich rodziców, to także należy 

im to umożliwić. Błędem jest żądanie – a zdarza się tak wcale nierzadko – aby dziecko do przyjęcia 

danego sakramentu posiadało określoną wiedzę. Wiadomo, że niektóre dzieci nie są w stanie niczego 

się nauczyć, dlatego nie można przedłużać im okresu przyjęcia danego sakramentu. Obserwacja ich 

tempa rozwoju pokazuje, że im są starsze, tym trudniej jest się z nimi porozumieć. W takiej właśnie 

sytuacji trzeba całkowicie zaufać Panu Bogu, którego pragnieniem nie jest z pewnością dzielenie 

ludzi na złych i dobrych, zdrowych i chorych, lecz doprowadzenie każdego do przeżycia pięknej 

przygody z Panem Jezusem, czego wyrazem jest także stopniowe zjednoczenie z Nim poprzez 

sakramenty święte. Kierując się tymi względami, stworzyliśmy w naszej diecezji sześć ośrodków 

duszpasterskich przeznaczonych dla dzieci specjalnej troski, gdzie – jeśli to tylko możliwe – 

prowadzone są katechezy. Staram się o to, aby pokrzywdzonych przez los dzieci nie 

dyskwalifikowali przynajmniej ludzie Kościoła. Ich rodzice przeżywają na co dzień tak wiele chwil 

zepchnięcia na margines życia społecznego, że byłby to wyraz całkowitego braku miłości, gdybyśmy 

także my, jako chrześcijanie, pozwolili przeżywać im podobne przykrości jeszcze we wspólnocie 

Kościoła.  
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Czego jeszcze w sferze duchowej oczekują od kapłana dzieci niepełnosprawne? 

 

– Dzieci te bardzo mocno wiążą się z osobą duszpasterza. Wiedząc o tym, staramy się, aby 

w duszpasterstwie ludzi specjalnej troski nie było częstych zmian księży, by kapłani spełniali tę 

misję możliwie jak najdłużej. Mamy specjalnie wyszkolone katechetki i bardzo gorliwych księży 

umiejących nieść pomoc cierpiącym. Angażujemy także kleryków, by już w okresie formacji do 

kapłaństwa doświadczali tej specjalnej formy duszpasterstwa, która może być ich udziałem, kiedy 

otrzymają święcenia kapłańskie. Eucharystię opieramy na czynnym udziale dzieci. Zakupiliśmy dla 

nich instrumenty perkusyjne. Przed Mszą św. one same wybierają sobie instrument, na którym 

później grają. Specjalny zespół muzyczny tworzy muzykę do rytmicznych piosenek. Eucharystia nie 

trwa długo. Homilia oparta jest na materiałach wizualnych, na dialogu. Dzieci angażujemy także do 

modlitwy powszechnej. Niektórzy, mniej upośledzeni chłopcy są ministrantami. Bardzo lubią pełnić 

tę posługę. Naszą troską jest, aby w duszpasterstwie wszyscy mogli czuć się jak we wspólnocie, 

żeby rodzice nie musieli drżeć, że ich dzieci będą komuś przeszkadzać. Tam jest ich Msza św., ich 

miejsce spotkania z Panem Bogiem.  

 

Od lat jest Ksiądz Biskup także krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. 

W Mstowie pod Częstochową założył Katolicki Ośrodek Leczenia Uzależnień „Betania”, gdzie 

narkomani uczą się pracy nad sobą, aby móc zerwać wreszcie ze zgubnym nałogiem. Swe 

doświadczenia w pracy z młodzieżą uzależnioną przelał Ksiądz Biskup także na karty książki 

„Narkomania – ucieczka donikąd”. Proszę zatem powiedzieć, czym jest tak naprawdę narkomania.  

 

– Narkomania to okrutna choroba, jeszcze groźniejsza od choroby alkoholowej. Nigdy się z niej nie 

wychodzi, zresztą jak z żadnego uzależnienia. Trzeba wiedzieć, że w ośrodkach odwykowych nie 

leczy się uzależnień, lecz jedynie przedłuża abstynencję. Jeśli ktoś zniszczy sobie organizm 

jakimkolwiek uzależnieniem, spowoduje to potworne schorzenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 

Ośrodek „Betania‖, w którym pobyt trwa dwa lata, uczy uzależnionych umiejętności pracy nad sobą 

w sytuacji zagrożenia, jakim jest narkotyk. Staramy się, aby po detoksykacji, kiedy z powodu braku 

narkotyków w organizmie narkomani nie odczuwają już bólów fizycznych zwanych głodami, 

z pomocą dobrych terapeutów mogli uzdrawiać także psychikę. Ponadto po pewnym okresie próby 

podejmują naukę, kończą różne kursy. Pomagamy im w tym, aby pod względem przygotowania do 

obowiązków zawodowych, które podejmą w przyszłości, okres pobytu w ośrodku nie był dla nich 

czasem zmarnowanym. Intensywna terapia trwa więc dwa lata, a potem, już po opuszczeniu ośrodka, 

byli narkomani muszą tak naprawdę czuwać wciąż nad tym, aby abstynencję zachować do końca 

życia.  

 

Jakie są bezpośrednie przyczyny wejścia na tę prowadzącą donikąd drogę?  

 

– Najczęstszą przyczyną sięgnięcia po narkotyk jest ciekawość, chęć doświadczenia czegoś nowego, 

nieumiejętność rozładowywania stresów, szczególnie w okresie dojrzewania, wejście w złe 

środowisko. Jednakże najpoważniejszą z nich jest patologia występująca w rodzinie, 

charakteryzująca się niewłaściwą atmosferą, brakiem bezpieczeństwa, miłości, czasu. Kiedy rodzice 

nie uczestniczą w radościach i smutkach dziecka, nie uczą go postaw społecznych i ofiarności wobec 

innych, to w takiej rodzinie może dojść, choć nie musi, do uzależnienia dziecka od narkotyków. 

Szuka ono wtedy grupy rówieśniczej, w której mogłoby być zauważone i zaakceptowane. Łatwo 

może wpaść w środowisko patologiczne, gdzie dostanie narkotyki i usłyszy slogany typu: Przyjdź do 

nas. U nas będzie ci dobrze. Nie przejmuj się niczym. My pokażemy ci sposób, jak można 

o wszystkim zapomnieć. Narkomani nie domagają się pracy nad sobą, a biorąc narkotyki, wchodzą 

w inną rzeczywistość i uważają, że to im wystarczy w życiu. Wobec ogromu zła płynącego 

z uzależnień trzeba nam bić na alarm, by rodzice pamiętali, że najważniejsze jest dziecko. Lepiej 

byłoby, gdyby mniej zarabiali, a jemu poświęcali więcej czasu, bo w ten sposób zaspokajaliby jego 

potrzeby emocjonalne, a te są przecież o wiele ważniejsze od materialnych. Dziecku często 

najbardziej potrzeba właśnie obecności ojca i matki, zainteresowania jego problemami, pomocy 

w ich rozwiązywaniu. Narkotyki w obecnych czasach są wielkim biznesem i z tego też względu 
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stanowią zagrożenie dla młodego człowieka. Ogromnie ważna jest prewencja. Dużą rolę w tym 

względzie mają do odegrania świetlice przyparafialne, gdzie wolny czas dzieci mogą spędzać pod 

opieką instruktorów, spotykając się z szerokim wachlarzem możliwości godziwego rozwijania 

swoich talentów. Młodzi nie musieliby więc dla zabicia czasu sięgać po używki. Trzeba nam 

z wielką mocą uświadamiać sobie konieczność inwestowania w dzieci i młodzież, bo wówczas 

inwestujemy w przyszłość naszego kraju.  

 

Czasami można spotykać się jednak z poglądem, który wypowiadają nawet ludzie Kościoła, że jeśli 

ktoś znalazł się w trudnej życiowej sytuacji niejako „na własne życzenie” – chodzi tu o osoby 

uzależnione – niech więc na własnej skórze odczuje wszystkie dotkliwe konsekwencje swych 

nierozważnych czynów. Instytucje kościelne powołane są zaś do niesienia pomocy tym, których 

cierpienie jest niezawinione. A tych mamy przecież wokół siebie całe mnóstwo. Co Ksiądz Biskup 

odpowiedziałby komuś, kto tak właśnie stawiałby problem pomocy innym? 

 

– Powiedziałbym, że wpierw należałoby, oczywiście, zadbać o prewencję i formację religijno-

moralną zarówno dzieci i młodzieży, jak również kandydatów do małżeństwa, ucząc ich 

odpowiedzialności za środowisko rodzinne, jakie stworzą. W szkole zaś należy wymagać nie tylko 

przestrzegania regulaminu i przygotowania do zajęć, lecz warto także przyglądać się dzieciom 

mającym różne problemy natury emocjonalnej. Tam właśnie młody człowiek przeżywa często 

obojętność ze strony wychowawców i grup rówieśników, co może stanowić istotny czynnik 

zachęcający go do wkroczenia na złą drogę. Powiedziałbym ponadto, że nie wolno nam nigdy 

zapominać o tych, którzy doświadczyli tragedii uzależnienia, bo są to ludzie chorzy, a chorych się 

przecież nie kopie ani nie wyrzuca na margines życia. W odniesieniu do nich powinniśmy odkrywać 

na nowo Ewangelię Pana Jezusa, który burzył bariery tych, rzekomo sprawiedliwych, którzy chcieli 

ludzi chorych na trąd wyrzucać na pustynię, a kobiety cudzołożne kamienować. Tych, którzy dzielili 

ludzi na świętych i grzeszników, dobrych i złych, czystych i nieczystych. Jezus obnażał bezduszność 

ich postępowania wobec drugiego człowieka i pokazywał, że On przyszedł w szczególności do tych, 

którzy wymagają wewnętrznego oczyszczenia, czyli do zagubionych. Jeżeli więc mamy do czynienia 

z człowiekiem uzależnionym, powinniśmy mu pomóc, bo wtedy właśnie naśladujemy samego 

Chrystusa. Z narkomanii niezwykle trudno jest wyjść samemu. Abstynencję udaje się przedłużać 

w zasadzie tylko we wspólnocie, gdzie można zetknąć się ze świadectwami tych, którzy byli 

uzależnieni, a wyzwolili się. Oczywiście, nie pomożemy komuś, kto sam nie chce sobie pomóc, ale 

przynajmniej powinniśmy pokazać, że jesteśmy gotowi podać mu rękę. W miłosiernym traktowaniu 

każdego napotkanego na swej drodze człowieka zawiera się misja ludzi Kościoła.  

 

Posługę duszpasterską pełni Ksiądz Biskup także wśród chorych psychicznie kobiet 

częstochowskiego szpitala. Z jakimi problemami można zetknąć się w tej społeczności? Jak pomóc 

ludziom cierpiącym często na bardzo poważną chorobę duszy? 

 

– W zakładzie kobiet psychicznie chorych, który z wielkim oddaniem prowadzą w Częstochowie 

siostry albertynki, jestem kapelanem od 1972 r. Zachowania pacjentek bywają różne. Czasem 

krzyczą, czasem biegają po kaplicy wokół klęczników. Nie reaguję na to, bo wiem, że mam do 

czynienia z ludźmi chorymi. Siostry zawsze z wielką troskliwością zajmują się takimi pacjentkami 

i wszystko powoli zmierza ku normalności. Zakład ten, składający się z 80 chorych i 50 osób 

personelu medycznego, nazywam po prostu rodziną, bo tam rzeczywiście jest jak wśród 

najbliższych, gdzie jeden drugiemu na miarę swoich możliwości stara się pomagać, choć przedział 

wiekowy jest dość rozpięty. Bo są i 18-latki, i panie w zaawansowanym wieku. Codzienna 

Eucharystia i możliwość korzystania z sakramentów świętych to wielka wspaniała terapia, z której 

korzysta wiele znajdujących się tam pacjentek. Siostra przełożona zabiega o takie urozmaicenie 

życia szpitalnego, aby składały się na nie różne uroczystości, imprezy, przedstawienia. Chore 

potrzebują bardzo dużo serca i życzliwości. Pomaga im także obecność stałego duszpasterza. To 

wszystko stanowi dla nich niezbędny element prowadzonej w sposób naturalny terapii.  

 

Order Uśmiechu to jedyne odznaczenie na świecie nadawane dorosłym przez dzieci za serce, 
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przyjaźń, dobroć i cierpliwość. Kawalerami Orderu Uśmiechu zostało już ponad 800 osób z całego 

świata, m.in. Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Janina Ochojska, ks. Jan Twardowski. 21 

stycznia 2007 r. ten zaszczytny tytuł otrzymał właśnie Ksiądz Biskup. Jak to jest znaleźć się w tak 

doborowym gronie? 

 

– Słyszałem, że od wielu lat dzieci starały się, abym otrzymał od nich to odznaczenie. Wyjątkową 

siłę przebicia miały dopiero dzieci specjalnej troski, które potrafiły przekonać Kapitułę do 

przyznania tego orderu właśnie mnie. Uroczystość pasowania na Kawalera Orderu Uśmiechu – do 

czego służy czerwona róża – była dla mnie przemiłym przeżyciem. Koniecznym warunkiem 

otrzymania tego zaszczytnego odznaczenia było wypicie soku z cytryny, który wyciskają same 

dzieci. Ja musiałem pić ten sok dwa razy: raz podczas uroczystości z udziałem mediów, drugi raz 

w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wypełnionej trzytysięczną rzeszą 

dziecięcej publiczności. Dzieci bardzo ofiarnie wyciskały ten sok: jeden chłopiec włożył nawet palec 

do cytryny, żeby go jeszcze więcej uzyskać. Starały się niezwykle, ponieważ wzięły sobie do serca 

słowa przewodniczącego Kapituły, który powiedział, że im więcej soku wycisną, tym bardziej mnie 

kochają. Cenię sobie bardzo to odznaczenie, bo to namacalny dowód życzliwości, jaką dzieci mnie 

obdarzyły.  

 

Skąd czerpie Ksiądz Biskup siły, by móc wciąż z uśmiechem serca służyć na tak wielu trudnych 

odcinkach posługi kapłańskiej i duszpasterskiej?  

 

– Bardzo kocham to, co robię. Dlatego chętnie korzystam z nadarzających się okazji, aby służyć tym, 

którzy mnie potrzebują. Wprawdzie od dłuższego już czasu odczuwałem pewne symptomy 

chorobowe, nie przypuszczałem jednak, że wiązały się one z kiepskim stanem mojego żołądka. Jeśli 

kocha się jakąś pracę, to podchodzi się do niej z wielkim entuzjazmem. Bardzo szybko regeneruję 

siły. Najważniejszy jest dla mnie sen. Kiedy się wyśpię, mogę aktywnie pracować przez długi czas. 

Umiem wypoczywać przy muzyce, czytaniu książek, oglądaniu ciekawych filmów. Ponieważ praca 

mnie absorbuje, nie czuję takiego zmęczenia, jakie towarzyszyć może w przypadku odrabiania tzw. 

pańszczyzny.  

 

Podczas wspomnianych wcześniej rekolekcji ukazywał Ksiądz Biskup różne postawy odważnych 

w wyznawaniu swej wiary chrześcijan. Jak należy żyć, by nie wtapiać się bezwiednie w bezimienny 

tłum maszerujący z prądem trendów proponowanych przez współczesny świat, lecz by być 

wyrazistym świadkiem Chrystusa?  

 

– Najważniejszym dziś świadectwem o Chrystusie jest przykład życia, nie samo słowo. Tak 

naprawdę niewiele trzeba mówić o Panu Bogu. Bo jeśli jesteśmy życzliwi, kierujemy się w życiu 

racjami religijnymi, umiemy innych w delikatny sposób ukierunkowywać na właściwą drogę 

postępowania, to wtedy jesteśmy autentycznymi świadkami wartości, jakie reprezentujemy. Tę 

prawdę ukazywał nam przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu Jan Paweł II, wypowiadając, podczas 

swej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r., słowa: Przybywam, by dać świadectwo 

o Chrystusie. Każdy ochrzczony człowiek powinien na swój sposób dawać świadectwo o Chrystusie, 

bez względu na to, kim jest. Bo przecież każda profesja to powołanie od Pana Boga. Jeśli 

wykonujemy ją dobrze, jesteśmy dobrymi świadkami. A jeśli ktoś zapyta mnie wprost o moją relację 

do Pana Boga, wówczas świadectwo życia mogę poprzeć także słowem. Nie wystarczy jednak tylko 

moralizować czy pouczać innych, swą wiarę trzeba nieustannie przekładać na konkretne czyny 

miłości.  

 

Z serca dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu w tych niecodziennych okolicznościach. 

W imieniu redakcji „Nowego Życia” i swoim własnym życzę Księdzu Biskupowi wielu łask Bożych, 

szczególnie szybkiego powrotu do zdrowia i odzyskania pełni sił.  

 
– Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. 
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BISKUP DŁUGOSZ ODPOWIADA LICEALIŚCIE 

 ks. bp. Antoni Długosz  2007-09-09, ostatnia aktualizacja 2007-09-09 19:10:19.0  

 

Nie chcę oceny z religii, czy pójdę do piekła? - pyta Grzegorz, opolski licealista. Odpowiada mu 

biskup Antoni Długosz 
 

Drogi Bartku, 

 

1. Za formację (duchową) dziecka odpowiadają rodzice i to oni są zwiastunami wiary, zwłaszcza              

w początkowym okresie życia jako kapłani domowego Kościoła. Kościół służy im pomocą i zabiega 

o to, aby uczyli swoje dzieci modlitwy, podstawowych prawd wiary i wychowali je w duchu 

chrześcijańskich wartości, potwierdzając to wszystko świadectwem swojego religijnego życia.                

W prowadzeniu tej formacji duchowej z pomocą rodzicom przychodzą katecheci i duszpasterze 

zarówno w środowisku szkolnym, jak i parafialnym. 

 

2. Na pewnym etapie życia każdy z nas musi świadomie wziąć odpowiedzialność za dar wiary.                

W dzieciństwie ta odpowiedzialność spoczywała na Twoich rodzicach, teraz spoczywa na Tobie. 

Pamiętaj, że wiara jest współpracą Boga z człowiekiem. Teraz to od Ciebie zależy, na ile otworzysz 

się na współpracę z Bogiem i co zrobisz, żeby pogłębić swoją wiarę i więź z Nim. 

 

Pomocą w dojrzewaniu w wierze ma być każda lekcja religii. Powinna być dla Ciebie jakąś 

sposobnością do szukania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu wiary czy moralności. Jej 

przebieg i kontakt w dużej mierze zależą od Ciebie i Twojej klasy - rzecz jasna - także od 

katechetów, o których piszesz z wielkim dystansem. Musisz jednak pamiętać, że mają oni 

odpowiednią formację teologiczną i metodyczną. Nieraz brakuje im po prostu predyspozycji do 

pracy z dziećmi czy młodzieżą, ale przecież te mankamenty mają także nauczyciele innych 

przedmiotów, nie tylko religii. Katecheci świeccy i duchowni spełniają na katechezie misję 

proroków przedkładających w imieniu Boga Jego propozycje życia w przyjaźni z Nim. Tak jak 

rodzice oni także winni być świadkami tych prawd, jakie przekazują. 

 

Katecheta nie ocenia Cię za praktyki religijne, a wliczanie stopnia z religii do średniej ocen nic nie 

mówi o relacjach, jakie łączą cię z Bogiem. Musisz wiedzieć, że podstawą wystawiania oceny 

szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność                  

i sumienność. Natomiast nie ocenia się tego, czy uczeń bierze aktywny udział w praktykach 

religijnych. Na katechezie przyjmuje się zasadę, że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia 

dokonanego wobec Boga. Dla człowieka wierzącego włączenie stopnia z katechezy do średniej ocen 

nie stanowi żadnego zagrożenia, ponieważ wiedza w zakresie wiary jest jego życiową wartością. 

 

3. Pamiętaj też o tym, że katecheza nie jest przymusem, jest propozycją z której możesz skorzystać 

lub nie. Jesteś licealistą, zatem ty decydujesz, czy wybrać katechezę, czy etykę.  

 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

ks. bp. Antoni Długosz  

 

ks. Antoni Długosz, częstochowski biskup pomocniczy, zajmuje się duszpasterstwem dzieci                       

i młodzieży, przygotowuje do pracy katechetów, częsty gość katolickiego programu telewizyjnego 

Ziarno (TVP 1) 

http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/042007/06.html
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

BISKUP DŁUGOSZ TAŃCZY 

Agnieszka Rybak 21-03-2008, ostatnia aktualizacja 21-03-2008 23:24 

Ubrany w sutannę radośnie podskakuje w otoczeniu dzieci. Śpiewa o tym, że kiedy chrześcijanin 

tańczy, tańczą też jego uszy. A teledysk, który to pokazuje, robi karierę na You Tube. Profesor 

katechetyki i biblista, wniósł do Kościoła coś, czego dotychczas brakowało: radość z bycia 

chrześcijaninem 

 
źródło: Reporter 

+zobacz więcej 

Podczas kazań zdarza mu się ciągnąć dzieci za nosy. W czasie mszy św. na Jasnej Górze puszczał im 

muzykę z „Bolka i Lolka‖. Z policzkami w biało-czerwonych barwach, takimż cylindrze i szaliku 

intonuje piosenkę kibica: „Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi‖. Przyznaje się, że 

na przyjęciu weselnym potrafi przetańczyć całą noc, zapominając o głodzie. Wielu widzów do dziś 

jest przekonanych, że ów „skandalista‖ i „prowokator‖, którego oglądają w telewizyjnym programie 

dla dzieci „Ziarno‖, jest przebranym w sutannę aktorem, a nie najprawdziwszym katolickim 

biskupem. On sam cierpliwie wyjaśnia, że w tym szaleństwie jest jednak metoda. Chce pokazać, że 

wszystko w naszym życiu jest darem Boga. A jednocześnie zwraca uwagę, że współczesny świat 

wymaga od kapłanów solidnej formacji intelektualnej. I robi w polskiej katechetyce rewolucję. – 

Człowiek musi pamiętać o tym, co mówi św. Paweł: starać się być wszystkim dla wszystkich, by 

przynajmniej niektórych doprowadzić do Chrystusa – tłumaczy. 

Jego oficjalna biografia mogłaby wyglądać tak: urodzony w 1941 r. w Częstochowie, święcenia 

przyjął w 1965 r., był wikarym w kilku parafiach. Pracę doktorską pisał z biblistyki o Gedeonie                 

w świetle współczesnej teologii biblijnej. Habilitację z katechetyki o katechetycznym przesłaniu 

znaków Starego Testamentu. Od 1972 r. pracował w częstochowskiej kurii na stanowisku wizytatora 

nauki religii, w 1994 r. otrzymał w Watykanie sakrę biskupią. Jest biskupem pomocniczym                  

w rodzinnej diecezji. 

Spis funkcji i naukowych dokonań nie oddaje jednak istoty rzeczy, a tą jest osobowość. Kapłański 

charyzmat bp. Długosza to pokazywanie radości życia: dzieciom, narkomanom, alkoholikom, 

kalekom. Jego historia jest jak egzemplifikacja biblijnej przypowieści o talentach. Pokazuje, że 

wszystko, czego się nauczymy w życiu, kiedyś się przydaje. 

Tata murarz i mama fryzjerka stworzyli dzieciom (biskup ma jeszcze o pięć lat młodszych braci 

bliźniaków i przyszywaną siostrę Stefcię) szczęśliwy dom. Święta kojarzyły się w nim z Panem 

Bogiem, kolędami, ubieraniem choinki i przyjściem Świętego Mikołaja, który dziwnie podobny był 

http://www.rp.pl/galeria/110327.html
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do ojca lub ciotek. Mama prowadziła do kościoła, gdzie dzieci na pożegnanie pulchnymi łapkami 

robiły „pa, pa Bozi‖. To rodzina sprawiła, że w Antonim Długoszu nigdy nie umarło dziecko. 

Kariera od podstawówki 

Jak sam opowiada z lekka nutą autoironii, już jako przedszkolak odkrył w sobie pasję twórczą.                  

W szkole podstawowej kontynuował karierę w teatrzykach. W liceum trafił do domu kultury, który 

miał rozwijać młodzieńcze pasje. Przeszedł kółko stolarskie, malarskie, taneczne, aż odnalazł się              

w dramatycznym. – Występowałem w wielu sztukach – wspomina. Ta, z którą pojechali na Festiwal 

Teatrów Młodzieżowych do Katowic, dotyczyła segregacji rasowej. Grał białego, koledzy czarnych, 

dzięki temu miał mniejsze problemy z charakteryzacją. W domu kultury nauczył się też, jak robić 

kukiełki i tchnąć w nie życie. Z pacynkami jeździli do przedszkoli. 

Po maturze papiery złożył do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Tej decyzji nie 

był pewien do końca, ponieważ myślał o kapłaństwie. W drodze na egzamin zdecydował, że 

rezygnuje z aktorstwa. I tak zmarnował się przygotowany na tę okazję koncert Jankiela z „Pana 

Tadeusza‖. – Pomyślałem, że jeśli mnie nie przyjmą, będzie tak, jakby seminarium było                        

z konieczności. A ja i tak chciałem zostać księdzem – opowiada. 

Choć podczas sześciu lat przygotowań do kapłaństwa nie obyło się bez wahań i dramatów.                          

Z opiekunem duchownym przeżywał rozterki, czy ma powołanie. – Był taki moment przed 

święceniami na diakona, że strach mnie ogarnął – opowiada. – Rodzice już przyjechali, a ja biegnę 

do ojca duchowego i mówię: Pomyliłem się. On na to: Na moją odpowiedzialność idź i kładź się 

krzyżem. To mnie uspokoiło. Pozostałe święcenia przebiegły spokojnie. 

Na letnich praktykach w parafiach lubił pracować z dziećmi. Wystawiał im „Gągorka‖, sztukę                   

o gąsiorze i Kasi. To do nich na wiejskiej parafii wygłosił pierwsze w życiu kazanie. – Byłem                   

z siebie dumny, ale spojrzałem na chłopca, a on przeraźliwie ziewnął. Myślałem, że mnie wchłonie 

całkowicie. Sprowadził mnie na ziemię – opowiada biskup. 

Trzy powołania: kapłańskie, aktorskie i do pracy z dziećmi udało mu się połączyć dopiero po 

przekroczeniu 60 lat życia – za sprawą katolickiego programu dla dzieci „Ziarno‖. Lidia Lasota, 

autorka programu, opowiada: – Szukałam lidera. Księdza, który miałby dobry kontakt z dziećmi,               

a jednocześnie udźwignął wyzwanie aktorskie. Ktoś mi powiedział, że w Częstochowie jest biskup 

od dzieci. Wyobraziłam go sobie jako korpulentnego kapłana z czerwonym nosem. Mimo to 

zaprosiłam go na zdjęcia. 

Przyjechał skromny, sympatyczny, ascetyczny ksiądz w okularach. I na dzień dobry zdobył serca 

pracowników programu, witając się ze wszystkimi, od aktorów po sprzątaczki. 

Choć ma doświadczenie sceniczne, praca na planie przed kamerami wymagała wyzwań. – Był 

bardzo stremowany – opowiada Lasota. Sam przyznaje, że zapominał tekstu, miał złą dykcję,                     

a przede wszystkim mówił zbyt szybko. – Wzorowałem się na dzieciach, myślałem, że chodzi o to, 

by powiedzieć tekst jak najszybciej, bo w telewizji czas jest cenny. Dopiero, gdy mi powiedzieli: 

zagraj ten tekst, zrozumiałem, że nie muszę się śpieszyć – opowiada. Aktorzy są nim zachwyceni. 

Katarzyna Łaniewska, babcia Józia, z którą zaprzyjaźnił się na planie, chwali jego osobowość                   

i bezpretensjonalny sposób bycia. – Wśród wysokiej hierarchii kościelnej to się rzadko zdarza – 

mówi. 

Na aktorstwie jednak nie poprzestał. Gdy Lasota szukała zespołu, który by dla dzieci śpiewał, raz po 

raz powtarzał: – Ja śpiewam z dziećmi w kościele. Puszczała te uwagi mimo uszu, bo chodziło jej               

o zespół profesjonalny, taki jak Arka Noego. Aż po świętach, w jej imieniny, na podwórku zatrzymał 

się samochód i wyszedł z niego ksiądz biskup w purpurze. Złożył życzenia, na prezent przywiózł 

płyty. – Puścił je, a ja miałam okazję zobaczyć, że bawi się cały dom – opowiada Lasota.Teraz 
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biskup wydaje kolejne krążki, z których dochód przeznacza na Biblie dla afrykańskich dzieci. 

Śpiewa teksty proste, łatwo wpadające w ucho. „Dzieckiem Bożym jestem ja‖, czy „Boża radość jak 

rzeka‖. – Mój impresario wpadł na pomysł, byśmy z biskupem razem coś zaśpiewali. I nagraliśmy 

piosenkę „Europo, potrzebujesz Boga‖ – opowiada zaprzyjaźniony z Długoszem Krzysztof 

Krawczyk. Piosenkarz po religijnych i życiowych przejściach poprosił kiedyś znajomego księdza, by 

go zapoznał z biskupem Długoszem. – On mi poświęcił czas. Jego optymizm, serdeczny ludzki 

stosunek do ludzkich problemów jest ujmujący – mówi Krawczyk. Choć piosenkarz chwiali go za 

profesjonalizm, biskup ma do siebie dystans: – Nigdy nie będę prawdziwym aktorem czy 

piosenkarzem, choć nagrywam kolejne płyty. 

Dźwig dla Ojca Świętego 

Jest duszą towarzystwa. Od lat słynie z tzw. dowcipów literackich, czyli podkoloryzowanych 

wyobraźnią historii, jakby je sam baron Munchausen opowiadał. Przed pierwszą pielgrzymką Jana 

Pawła II do Polski, podczas rodzinnego przyjęcia (a mieszkał wtedy z rodzicami w bloku), głośno 

zastanawiał się nad odpowiednim przyjęciem papieża. Do gości mówi: – No kochani, tu u mnie                

w domu ma być na kawie Ojciec Święty. I mam dylemat, bo chciałbym go pokazać wszystkim 

mieszkańcom. Nie wiem, czy lepiej, żeby zatrzymywał się na każdym piętrze i błogosławił, czy 

może dźwigiem byśmy go przenieśli na balkon. Przyzwyczajona do żartów rodzina się roześmiała, 

ale jedna z kuzynek mieszkająca w tym samym bloku po powrocie do domu powtórzyła córce, że              

u Antosia będzie papież na kawie. Usłyszała: mamusia zwariowała. Sam mówił, a to przecież ksiądz! 

– argumentowała kuzynka.Jego nominacja do sakry biskupiej też wydawała się żartem. Nie wierzyła 

w nią nawet matka. Kiedy więc arcybiskup Nowak zaprosił go do siebie przed oficjalnym 

ogłoszeniem decyzji, ks. Długosz chciał mamę powiadomić o tym telefonicznie w obecności 

arcybiskupa. – Powiedziałem: Mamusiu usiądź. Siedzisz? Zostałem biskupem. A mama na to: 

Oszalałeś! Była przeświadczona, że to kolejny „dowcip literacki‖. 

Nikt nie wie, co zadecydowało o tej nominacji. Faktem jest, że trudno sobie wyobrazić biskupa 

Długosza kroczącego w korytarzach gmachu episkopatu. Prawdopodobnie na współpracownika 

wskazał go arcybiskup Nowak. Diecezja częstochowska przechodziła zmiany. Po latach komunizmu, 

gdy na jej czele stał biskup Stefan Bareła oraz bp. Franciszek Musiel, kapłan zasłużony dla 

solidarnościowej opozycji, w roku 1993, wraz z abp. Nowakiem, następowała zmiana stylu. Wierni 

określali ją jako nową ewangelizację. Ks. Długosz był do takich wyzwań wręcz stworzony. 

Biskup z marginesu 

Nazywany jest biskupem z marginesu. Sam o sobie lubi mówić „jedyny ćpun w episkopacie‖. Choć 

jest znawcą malarstwa zakochanym w Wyspiańskim – to z jego inicjatywy powstało Muzeum 

Archidiecezjalne, które ma w zbiorach nie tylko Wyspiańskiego, ale także Malczewskiego, Fałata              

i Wyczółkowskiego – przez wiele lat zajmował się uzależnionymi. Wszystko to za sprawą 

przypadkowego spotkania z dwójką narkomanów z Leska. Przyjechali do Częstochowy na odwyk, 

ale profesor psychiatrii, który miał się nimi zająć, właśnie wyjechał. Zamieszkali więc najpierw               

w jednej z parafii, potem natrafili na wspólnotę ludzi, takich jak oni sami, którzy szukali pomocy 

Boga w walce z nałogiem. – Wszedłem tam jako ich duszpasterz i opiekun – opowiada bp Długosz. 

Tak powstała Betania. Na początku w Częstochowie w rozpadającym się domku, zwanym chatką, 

potem pod namiotami, w końcu dzięki życzliwości bp. Domina w specjalnie zbudowanych dwóch 

domach w Mstowie pod Częstochową. Choć nie obyło się bez problemów z uzyskaniem akceptacji 

mieszkańców, Mstów, za wstawiennictwem biskupa Długosza, do swoich ćpunów już się 

przyzwyczaił. 

Ośrodek uczy pokory. – Nie powinniśmy chwalić się statystyką – przyznaje biskup. Betania 

funkcjonuje od 1982 r. W tym czasie przeszło przez nią ok. 2 tys. uzależnionych. Kiedy nie było 

zagrożenia HIV, pełne dwuletnie leczenie kończyło jedynie 10 – 15 proc. Dziś jedna czwarta. Dziś 

biskup Długosz już to rozumie, wcześniej jednak traktował jako życiową klęskę: – Kiedy chciałem 



 56 

się pochwalić mojemu ordynariuszowi, jakim jestem świetnym duszpasterzem, przed jego 

zapowiedzianą wizytą połowa podopiecznych odchodziła. Biskup widział moje załamanie i kiedyś 

pięknie określił charyzmat Betanii. W homilii powiedział, że nie jest ważne, jak długo każdy 

przebywa w Betanii, lecz to, że do niej trafił. Jeśli nawet przez godzinę pozostał w ośrodku, narodził 

się dla Pana Boga. I to jest najważniejsze. 

Biskup Długosz mówi, że powinno się pamiętać o słowach św. Pawła: starać się być wszystkim dla 

wszystkich, by choć niektórych doprowadzić do Chrystusa  

Betania nauczyła też biskupa znajdować dobre strony złego. – Miałem kilkudniowe rekolekcje dla 

moich podopiecznych. Po ich zakończeniu sześciu przyszło powiedzieć mi, że odchodzą. Mówię, to 

taki jest owoc mojej posługi wśród was? A oni na to: Proszę ojca, chcieliśmy odejść przed 

rekolekcjami, ale poczekaliśmy, żeby ojciec miał do kogo mówić. W ten sposób okazali mi 

życzliwość – opowiada ks. Długosz. 

Więc kiedy jego mamie zdarzyło się stłuc jedną z jego przepięknych filiżanek (jest kolekcjonerem 

starej porcelany „z duszą‖), rozluźniał atmosferę, mówiąc: Ciesz się, że cię skorupa nie przeżyła. Bo 

w życiu trzeba umieć odróżniać rzeczy ważne od drobiazgów. 

Hierarcha ponad podziałami 

Łączy w sobie otwartość i konserwatyzm. W opisywanych przez publicystów podziałach polskiego 

Kościoła nie mieści się wcale. Jako jeden z nielicznych duchownych przed upadkiem ZSRR jeździł 

do Lwowa, a potem ówczesnego Leningradu, organizować konspiracyjne kursy katechetyczne. Ale 

nie miał też oporów, by w swoim domu w Częstochowie gościć Jolantę Kwaśniewską. Przyjechała 

kiedyś do miasta w sprawach fundacji i chciała biskupa odwiedzić. Bez oporu udziela też wywiadów 

„Gazecie Wyborczej‖ i przekonuje tam do niepopularnego wśród katolików postępowych poglądu, 

że szkoła jest właściwym miejscem do nauczania religii. Równie aktywny jest w mediach ojca 

Rydzyka. Jednocześnie współpracuje z Radiem Maryja, a w telewizji Trwam występuje w programie 

dla dzieci. Publicznie skrytykował Kazimierę Szczukę za to, że obraziła Madzię Buczek, twórczynię 

podwórkowych kółek różańcowych. 

Od dzieciństwa był bezpośredni. Miał łatwość nawiązywania kontaktów. To pomaga mu w pracy         

z chorymi, do której został skierowany jako młody wikary. – Na gest podania ręki przez chłopca 

specjalnej troski czekałem kilka lat – opowiada. Inne dzieci garnęły się, gdy szedł ze znakiem 

pokoju, a ten – gdy widział, że ksiądz jego mamie podaje rękę – chował się z przerażeniem. Aż raz 

uśmiechnął się i rękę podał. To był największy prezent, jaki mogłem otrzymać.  

Nauczył się języka migowego. – Głuchoniemi mają wyostrzony zmysł wzroku, zauważą każde 

drgnienie twarzy. Dlatego staram się nie wyróżniać nikogo dłuższym spojrzeniem, bo jestem ich 

własnością i do każdego w równej mierze należę – tłumaczy. 

Prowadzi też duszpasterstwo niepełnosprawnych umysłowo. W Częstochowie są miejsca, gdzie 

księża przygotowują ich do sakramentów. Niedawno na bierzmowanie dwóch takich górali 

przyjechali ich krajanie z orkiestrą i oscypkami, by było po bożemu, czyli radośnie. Innym swoim 

podopiecznym – 80 psychicznie chorym kobietom, pensjonariuszkom domu prowadzonego przez 

siostry albertynki, w którym jest kapelanem – oddał instrumenty perkusyjne. Teraz siostry grają na 

gitarze, a one tłuką w talerze. I czują radość z odprawiania Eucharystii. 

Nie znosi pompatycznych gestów. „Swoje biskupie obowiązki wypełniam bez dystansu i z radością‖ 

– mówi w wywiadzie-rzece „Służyć z radością‖, przeprowadzonym przez przyjaciela, ks. Stanisława 

Jasionka. Więc zamiast przyjmować na audiencjach w budynku kurii, na spotkania przyjeżdża sam, 

w założonym na sutannę skromnym czarnym sweterku. Z termosem i kanapkami, by nie sprawiać 

kłopotu. Wsiada do tramwaju, by dojechać na wykład na Politechnice Częstochowskiej, lub jedzie 
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autobusem, by załatwić sprawy w innej części miasta. I z determinacją zwalcza tzw. duszpasterstwo 

bukietowe. Wizytacja biskupa w parafii to prawie zawsze rytuał. Na przywitanie: wiersze i piosenki, 

na zakończenie pęki kwiatów i przemówienia dziękczynne. Biskup Długosz z tą tradycją zerwał.  

Kiedy zatem parafie próbowały witać go starym, sprawdzonym sposobem, podchodził do mikrofonu 

i mówił, że parafianie właśnie chcieliby podziękować proboszczowi i wyrażą to słowem oraz 

wręczeniem kwiatów. Następowała konsternacja. Jednak przez 14 lat nawet najbardziej zagorzali 

zwolennicy bizantyjskich zwyczajów zdążyli się już do tych „nieszkodliwych dziwactw‖ biskupa 

przyzwyczaić. Z zewnętrznych oznak urzędu zostawił sobie jednak czerwoną sutannę, by, jak 

tłumaczy, uszanować ludzi. – Nie chcę szacunku urzędowego. Dla mnie najważniejszy jest autorytet 

osobisty. Cóż z tego, że ktoś, bojąc się mnie, okaże szacunek? Wolę nawet, by mnie zlekceważył. 

Wtedy wiem, co do mnie czuje naprawdę – mówi. 

Czy eventy się skończą 

Nie wszyscy jednak podzielają jego wiarę w sens takiej ewangelizacji. Jan Pospieszalski, publicysta, 

katolik z muzykującej rodziny, mówi o nim: – Osobowość super! – Pospieszalski ma jednak obawy, 

że infantylny język wiary i religii może mieć skutek odwrotny do zamierzonego. – Co będzie, gdy 

eventy spod ołtarza się skończą? Jeśli dzieci później nie trafią na mądrego, doświadczonego 

katechetę, a na zwykłe realia parafii, ich więzi z Kościołem się urwą. Potem rząd dusz nad nimi 

przejmą ci, którzy potrafią im dawać haj. Będzie on odpowiednikiem tego, co jako dzieci znajdowali 

w tańcach bp. Długosza. 

Jest faktem, że fragmenty z „Ziarna‖ z udziałem biskupa Długosza żyją na „You tube‖ własnym 

życiem. Masowo przerabiane są na techno czy rap. Death metalową wersję piosenki „Chrześcijanin 

tańczy‖ wyryczał długowłosy twórca. – Jeśli im odpowiada, niech śpiewają. Jestem tolerancyjny – 

tłumaczy biskup. Bo wie, że człowieka przedrzeźniać nie można tylko wtedy, gdyby nie robi nic. 

Dostaje wiele mejli z pogróżkami i z wyzwiskami. Że jest sklerotykiem. Zamiast coś dawać 

dzieciom, sam staje się dzieckiem. Że wykonuje show. – Zawsze dziękuję za informację, 

przepraszam za zgorszenie i wyjaśniam, że kieruję się wytycznymi dyrektorium z 1973 r., które 

wyraźnie zaleca adaptację liturgii słowa. Staram się tak ustawiać Eucharystię, żeby dzieci mogły                

z niej korzystać w sposób czynny, aktywy i świadomy. Trzeba pamiętać, że najważniejsza jest 

formacja religijna do siódmego roku życia – opowiada. I dodaje, że gdyby był jedynym księdzem w 

parafii i mógł odprawić tylko trzy msze św., rozdzieliłby je na młodsze i starsze dzieci oraz 

młodzież. A dorośli i tak by się w tym odnaleźli. 

W wywiadzie-rzece wyznaje: „Zawsze pozostanie dla nas wielką tajemnicą, dlaczego Bóg stawia nas 

akurat w tym, a nie innym miejscu i właśnie w tym, a nie innym czasie‖. Wierni diecezji 

częstochowskiej przyznają, że dzięki niemu widoczne są zmiany – efekty nowej ewangelizacji. 

Jarosław Kapsa, dziennikarz, dziś w biurze prasowym urzędu miasta, opowiada, że kiedy jego dzieci 

chodziły do przedszkola prowadzonego przez nazaretanki – a była to nobliwa placówka dla 

katolickich rodzin – w pewnym momencie popłoch wzbudził tam ks. Długosz. – Rozdzwoniły się 

telefony, że tam granda się dzieje, bo ksiądz katolicki z dziećmi tańczy. Rodzice wybrali się nawet, 

by sprawdzić ten fakt naocznie i zobaczyli, jak ksiądz złapał dzieci za ręce i robi z nimi koło.                   

A dzieci – zachwycone! Teraz nikt tańczącym katechetom się nie dziwi. Dla dzieci i młodzieży są 

specjalne msze. A księża, którzy chodzą po kolędzie, w niektórych parafiach nie przyjmują 

pieniędzy. Pytają za to, czy dziecko ma za co wyjechać na wakacje, jakie rodzina ma problemy. 

Proponują wyjazdy z grupami oazy. 

Po przeniesieniu się do Warszawy arcybiskupa Kazimierza Nycza mówiło się o tym, że biskup 

Długosz obejmie po nim diecezję koszalińsko-kołobrzeską. – To były plotki – mówi. – Kocham 

moją diecezję, i skoro tu mnie pan Bóg postawił, czego szukać dalej? Mam swój dom i opiekę sióstr 
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albertynek. A jest powiedzenie, że jeśli kapelan sióstr albertynek się zbawi, w niebie będzie miał 

tylko trochę lepiej niż na ziemi. Bo na ziemi ma jak w niebie. 

Bywa, że po bardzo aktywnym okresie ma problemy ze zdrowiem. Gdy jest zmęczony, siada                   

w tłumie, choćby na przystanku i przypatruje się ludziom, ogląda reklamy. Najważniejsze, żeby 

wtedy nie musiał rozmawiać. Na szczęście szybko mu przechodzi. Jak mówi: – Jeśli człowiek jest 

wierzący, w jego życiu najważniejsze jest zachowanie więzi z Panem Jezusem oraz niesienie radości 

i nadziei ludziom. Kto jest przyjacielem Jezusa, choćby miał dołki psychiczne, nigdy nie jest na 

straconej pozycji. 

Źródło : Rzeczpospolita 
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BISKUP OD DZIECI KAWALEREM ORDERU UŚMIECHU 

 

Mira Bodak 

Order Uśmiechu 

to dzieło polskich dzieci, zapoczątkowane 39 lat temu, kiedy to Wanda Chotomska, pisarka, 

odwiedzała na oddziale dziecięcym w Konstancinie chore dzieci. Jeden z chłopców złapał ją za 

rękę i powiedział: „Wie Pani co, Pani Wando, ja to bym chciał nagrodzić Jacusia z Dobranocki 

jakimś odznaczeniem”. Wkrótce na łamach „Kuriera Polskiego” ogłoszono ogólnopolski 

konkurs na odznaczenie przyznawane przez dzieci. Wpłynęło ponad 44 tys. projektów. Jury 

pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego wybrało uśmiechnięte słoneczko wykonane 

przez dziewięcioletnią wówczas Ewę Chrobak z Głuchołaz. Obecnie Ewa Chrobak od 10 lat 

należy do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i jest jej sekretarzem. Order 

Uśmiechu przyznawany jest na całym świecie ludziom budującym dobry świat dla dzieci. Jest 

jedynym na świecie odznaczeniem przyznawanym przez dzieci i uznanym przez ONZ. Siedzibą 

Kapituły jest Warszawa, językiem urzędowym – język polski. Kapitułę tworzy 55 osób – 

przedstawicieli wszystkich kontynentów. W gronie Kapituły zasiadają: księża prawosławny                

i katolicki, lama buddyjski, rabin oraz przedstawiciel islamu. Jest to ciało ekumeniczne, 

demokratyczne. Wnioskodawcami mogą być tylko dzieci, które przysyłają kolorowe listy, 

ilustrowane rysunkami i zdjęciami. Zadaniem Kapituły jest sprawdzenie wniosków, czy osoba 

zgłaszana zasługuje na to wyjątkowe uznanie. Na jednym z dwóch plenarnych posiedzeń 

wybierany jest kandydat. Wśród kawalerów Orderu Uśmiechu są takie osobistości, jak: Jan 

Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, bp Ignacy Jeż, kard. Henryk Gulbinowicz. 21 stycznia br. 

844. Order Uśmiechu otrzymał bp Antoni Długosz – Biskup od dzieci. 

Troska o dziecko wpisuje się w 40-letnią posługę kapłańską i 12-letnią posługę biskupią ks. 

Antoniego Długosza. Dlaczego właśnie najmłodsi znaleźli się w centrum uwagi Księdza Biskupa? 

Korzenie tej posługi sięgają Ewangelii i odwołania się do słów Jezusa: „Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie‖ (...). Słowa te stały się drugim obok „servire‖ (służyć) – hasłem Księdza 

Biskupa.  
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Biskup Antoni, opiekując się wieloma wspólnotami dzieci, pomagając młodzieży niedostosowanej 

społecznie, ma ogromne doświadczenie. Jest nie tylko wspaniałym kapłanem, ale i wychowawcą, 

który doskonale zna dzieci.  

Ksiądz Biskup i dzieci ikonosfery 

Zewsząd słyszymy narzekania na dzieci i młodzież. Rodzice, wychowawcy, katecheci narzekają, że 

młodzi nie potrafią się skoncentrować, że nie słuchają, że rozrabiają, że... Dla Księdza Biskupa, nie 

bez powodu nazywanego Biskupem od dzieci, milusińscy są tajemnicą, którą wciąż odkrywa. Jak 

mówi o sobie: „jestem ciągle poszukującym i uczącym się drogi prowadzącej do dziecka‖. Radość                

i pogoda ducha Księdza Biskupa, jego autentyzm, kompetencje katechety i niekonwencjonalne 

sposoby prowadzenia spotkań – to wszystko przyciąga dzieci jak magnes. Podczas uroczystości 21 

stycznia br. w Sali Kongresowej dzieci spontanicznie przybiegły do Księdza Biskupa i liczną 

gromadą otoczyły go na scenie. Wyczuły, że on jest ich i dla nich. Zasadą numer jeden w kontakcie 

Księdza Biskupa z dziećmi jest nienarzucanie się. Dziecko – jak zauważa Biskup Antoni – musi 

samo wybrać opiekuna, duszpasterza. „Pierwszy kontakt nawiązuję zawsze  z rodzicami – mówi bp 

Długosz. – Uśmiecham się do nich, podaję im rękę, nie zwracając nawet uwagi na dziecko. Dziecko 

musi zobaczyć, jak mnie odbierają rodzice, dopiero przez pozytywny odbiór rodziców dziecko 

powoli otwiera się na moją osobę, nie zawsze przy pierwszym spotkaniu. Decyduję się podać 

dziecku rękę czy je ucałować dopiero wtedy, gdy ono samo na moją propozycję pozytywnie 

odpowie, ale gdy tego nie uczyni, nigdy sam się nie narzucam‖. Ksiądz Biskup cały czas stara się o 

bezpośredni kontakt, bo uważa, że „trzeba być praktykiem i polecać innym metody, które się 

samemu sprawdziło‖. Dlatego od niemal ćwierćwiecza współpracuje z przedszkolami, będąc ich 

kapelanem, gdzie obserwuje zmiany rozwojowe dziecka. Wizyty duszpasterskie w przedszkolach są 

„szkołą i papierkiem lakmusowym, pokazującym, czy trafiam do tych dzieci posługujących się 

językiem komputera i jaki mam z nimi kontakt. Staram się mówić i pisać tak, by mnie rozumiały 

wszystkie dzieci, by był to język komunikatywny, który będzie nośnikiem treści, jakie chcę im 

przekazać‖. 

Dziecko niepełnosprawne 

Dzieci niepełnosprawne, chore są otaczane przez Księdza Biskupa szczególną troską. Przejawem 

tego jest choćby założona kilka lat temu Wspólnota Dzieci Bożych oraz współpraca z licznymi 

ośrodkami dla dzieci specjalnej troski, prowadzonymi głównie przez zgromadzenia zakonne.  

Bp Długosz, wykładowca „Igantianum‖, uwrażliwia kleryków i katechetów na problemy dziecka 

niepełnosprawnego, które jest wielkim zadaniem nie tylko dla rodziców, ale i dla Kościoła. „Walczę 

o to – mówi Ksiądz Biskup – żeby dzieci specjalnej troski miały takie same prawa w Kościele, jakie 

mają dzieci zdrowe. Z sakramentem chrztu nie ma problemów, znacznie gorzej jest                             

z sakramentami pojednania, Komunii św. i bierzmowania. Zawsze pytam kleryków: Jakbyście się 

czuli jako rodzice, mając chore dziecko, gdybyście od duszpasterza usłyszeli, że ono do spowiedzi       

i Komunii św. nie pójdzie? My, kapłani, musimy stawać przy rodzicach i opiekunach dzieci 

niepełnosprawnych, by brać ich ciężar, ich krzyż i im towarzyszyć‖.  

Ziarnowy „Dziadek” 

„Dziadek przyjechał!‖ – tak witają bp. Długosza dzieci z planu „Ziarna‖. Słowa te świadczą                    

o rodzinnej zażyłości ekipy programu. Jak zauważa Ksiądz Biskup, nieraz „zabraknie mi kolan, bo 

każde z dzieci chce usiąść u Dziadka, przytulić się, na co im pozwalam, żeby wiedziały, że ja jestem 

dla nich, bo misją kapłana jest być «własnością» wszystkich‖. Jak sam mówi o sobie: „Chcę być 

ziarnowym Dziadkiem, który daje świadectwo nie tylko jako kapłan, ale też jako człowiek wiary,               

i który pragnie opowiedzieć o przyjaźni z Jezusem. Chcę, aby dzięki nowym formom ewangelizacji, 

jaką jest m.in. telewizja, wszystkie dzieci odkryły, że przygoda z Panem Jezusem to nie lęk, ale 

otwarcie się na Boga, który jest miłością. Pragnę być jak najlepszym łącznikiem między dziećmi                

a Jezusem i nigdy nie zasłaniać Go swoją osobą‖. Biskup Antoni dzięki „Ziarnu‖ i programom 
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Telewizji Trwam staje się nie tylko Biskupem „Dziadkiem‖ milionów dzieci świata, ale też ich 

katechetą. 

Order i kwaśna cytryna 

Przez lata wpływało wiele wniosków o przyznanie Orderu Uśmiechu oddanemu całym sercem 

najmłodszym bp. Antoniemu Długoszowi. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na wniosek 

dzieci, w którym zdecydowany głos odegrali niepełnosprawni – podopieczni Biskupa ze Wspólnoty 

Dzieci Bożych w Częstochowie, w tym roku przyznała Biskupowi od dzieci najbardziej prestiżowe 

odznaczenie. Dzieci we wnioskach pisały najczęściej o radości Księdza Biskupa, o tym, że jest to 

Ksiądz, który pochyla się, aby patrzeć im w oczy, gdy z nimi rozmawia, że jest zawsze, gdy go 

potrzebują, że jest ich Dziadkiem Antonim.  

 

21 stycznia br. w siedzibie Episkopatu Polski Kawalera Orderu Uśmiechu, zgodnie z protokołem 

ceremonii, udekorował kanclerz Kapituły – Marek Michalak. Pasowania Księdza Biskupa na 

Kawalera Orderu w języku arabskim (Pasuję Cię na Kawalera Orderu Uśmiechu, abyś zawsze służył, 

był pogodny i radość dzieciom przynosił) dokonał Tahar Boukef – przedstawiciel Międzynarodowej 

Kapituły Orderu Uśmiechu Afryki. Po próbach miłości do dzieci przyszedł czas na próbę soku 

kwaśnej cytryny. Biskup poradził sobie z pucharem soku, który wypił duszkiem, obdarzając 

wszystkich uśmiechem. Ewa Chrobak wręczyła Księdzu Biskupowi legitymację z numerem 844. 

Kawalera Orderu Uśmiechu. Ceremonia nadania Orderu Uśmiechu została powtórzona w Sali 

Kongresowej, gdzie z okazji jubileuszu Podwórkowych Kółek Różańcowych oraz Dnia Babci                     

i Dziadka była zgromadzona kilkutysięczna widownia. Nowo mianowany Kawaler z radością przyjął 

jedyne spośród wielu proponowanych odznaczeń:  

„Niezmiernie się cieszę z tego Orderu, przyjmuję go z wielką radością – powiedział. – Jest on 

wyrazem życzliwości dziecka, a dla mnie także pewną nobilitacją i zobowiązaniem, bym do końca 

życia służył dzieciom i na ile tylko siły mi pozwolą, stawał w obronie dziecka. Chcę temu dziecku 

służyć, a szczególnie pomagać mu, aby przeżywało wielką radość z przygody z Jezusem‖.  

Wg http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200705&nr=8  

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BISKUP UŚMIECHU 

 

 

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200705&nr=8
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ROZMOWA Z KSIĘDZEM BISKUPEM ANTONIM DŁUGOSZEM, LAUREATEM 

ORDERU UŚMIECHU 

 

 
 

W niedzielę, 21 stycznia, został Ksiądz Biskup uhonorowany Orderem Uśmiechu - to 

odznaczenie otrzymują osoby, które kierują się dewizą: dobro wszystkich dzieci 

najwyższym dobrem ludzi dobrej woli. Jakie znaczenie ma dla Księdza Biskupa ta 

nagroda? 

- Ta nagroda jest dla mnie podsumowaniem mojej posługi wśród dzieci. Staram się 

przybliżać wszystkie dzieci do Pana Jezusa. Jeśli one poznają i pokochają Pana Boga, 

nigdy w życiu dorosłym nie stracą wiary w Niego i nawet jeśli pojawią się trudności, 

powrócą do Pana Boga, a to przecież najważniejsze.  

Otrzymując Order Uśmiechu, ucieszyłem się, że dzieci zauważyły moją wielką troskę o nich 

i przyjaźń. Świadczy to też o tym, że akceptują te formy naszej współpracy i chcą, bym nadal 

działał w ten sposób.  

 

Czy to zatem dzieci sprawiły, że Ksiądz Biskup otrzymał odznaczenie? 

- Wiedziałem, że dzieci pisały listy o przyznanie mnie tej nagrody. W tej sprawie decydujący 

był głos chorych dzieci, z którymi także pracuję. 

 

Od dawna Ksiądz Biskup pracuje z dziećmi? 

- Jeszcze jako kleryk w seminarium duchownym pragnąłem, by dzieci świadomie                       

i z zaangażowaniem przeżywały spotkanie z Panem Jezusem w swoim życiu.                            

W latach seminarium uczestniczyłem w kursie tańca, kółku teatralnym w domu kultury.              

To doświadczenie wykorzystuję w pracy z dziećmi.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Wspólnie tworzymy przedstawienia kukiełkowe. Chcę, by dzieci czynnie włączały się                

w uczestnictwo we Mszy św. Wykorzystujemy do tego muzykę, nieraz taniec. Dzieci są 

żywo zainteresowane, gdy posługuję się kukiełkami, by przekazać im ważne treści.  

 

Dlaczego tak chętnie Ksiądz Biskup przebywa z dziećmi? 

- Pan Jezus nauczał wielokrotnie, by troszczyć się o dzieci. Swoim uczniom powiedział: 

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy 

Królestwo Niebieskie". Przestrzegał ludzi dorosłych, by nie gorszyli dzieci. Pan Jezus 

postawił dziecko jako przykład do naśladowania. Otwartość dzieci na to, co mówi Pan Bóg, 

przypomina mi, abym nie tylko starał się dzieciom dawać coś z siebie, ale i od nich się uczył. 

Nieraz słyszę krytyczne uwagi od dzieci, które chętnie przyjmuję i wyciągam wnioski. 
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W jaki sposób Ksiądz Biskup przybliża dzieci do Pana Boga? 

- Staram się najpierw z nimi zaprzyjaźnić, a potem wspólnie się modlimy, zwracamy się do 

Pana Boga jak do najlepszego przyjaciela, rozmawiamy z Nim o wszystkim. Także 

tańczymy, przygotowujemy przedstawienia teatralne, a przez to wspólnie przeżywamy 

radość. Podczas katechezy również rozmawiamy o Panu Bogu. Oglądamy filmy, przeźrocza, 

słuchamy piosenek, robimy wycinanki o ciekawej tematyce związanej w jakiś sposób                    

z wiarą. Na Msze św. przygotowujemy specjalne modlitwy, śpiewy... Takie spotkanie                   

z Panem Jezusem jest twórczym i radosnym spotkaniem.  

 

Skąd Ksiądz Biskup czerpie taką radość i pogodę ducha? 

- Radość przeżywałem jako dziecko w mojej licznej, wielopokoleniowej rodzinie.                            

W niej nauczyłem się kochać Pana Boga. I stąd mam tę radość. Kiedy nieraz miewam różne 

problemy, staram się ich nie pokazywać na zewnątrz i nie obarczać nimi innych. 

 

Dlaczego warto się uśmiechać? 

- Jest takie powiedzenie, że smutny święty jest smutnym świętym. Uśmiech jest wyrazem 

mojej życzliwości do ludzi, których spotykam. Jeśli się kogoś po prostu lubi, nietrudno się 

uśmiechać. 

 

11 lutego będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego. W jaki sposób możemy 

sprawić, by chorzy, a szczególnie chore dzieci się uśmiechały? 

 

- Przede wszystkim trzeba być przy nich. Nieraz można im coś podarować, ale najważniejsza 

jest nasza obecność. Chore dziecko nie powinno czuć się samotne. Jest bardzo ważne, by 

nauczyciele, wychowawcy, ale też rówieśnicy byli darem dla chorego, nieśli pogodę ducha. 

Czasem możemy przynieść kwiatek, jakiś upominek dla chorego dziecka, ale najważniejsze, 

byśmy byli przy nim i się uśmiechali. 

 

Co dla Księdza Biskupa jest najważniejsze w życiu? 

- Przede wszystkim to, bym nie stracił wiary, że Pan Bóg mnie kocha. Przez swoje 

świadectwo życia chcę dawać świadectwo miłości Pana Jezusa do każdego człowieka, 

dla którego człowiek jest największą wartością, za którego oddał swoje życie. I tę 

prawdę staram się realizować i przekazywać nie tylko dzieciom. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

Małgorzata Jędrzejczyk 

NASZ DZIENNIK 

Piątek, 2 lutego 2007 r., Nr 28 (2741) 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

"BISKUP Z MARGINESU" 

Barbara Gruszka-Zych 

- Jednego z moich wychowanków w "Betanii" nazwałem Fałatem - mówi bp Antoni Długosz. - 

Sprzedawał kopie Juliana Fałata, żeby kupić narkotyki. Od kiedy przestał brać, zarabia malowaniem. 

Maluje naprawdę dobrze. A biskup zna się na tym. Trzy lata temu przyczynił się do założenia 

Muzeum Archidiecezjalnego w Częstochowie z jedyną w tego typu placówkach kolekcją dzieł sztuki 

o tematyce świeckiej, między innymi Mehoffera, Wyczółkowskiego, Siemiradzkiego i oczywiście 
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Fałata. Zawsze interesował się sztuką. Już jako dziecko w częstochowskim domu kultury należał do 

kółka muzycznego, potem tanecznego, aż trafił do Teatru Żywego Słowa. W 1959 r. złożył papiery 

w krakowskiej PWST. Ale ciągle myślał o zostaniu księdzem. Zrezygnował ze szkoły teatralnej                

w dniu egzaminów.  

- To by było nie w porządku, gdybym nie zdał i dopiero poszedł do seminarium - wyznaje. - 

Musiałem sam zdecydować.  

Ale z teatrem nie zerwał. Już na trzecim roku seminarium objeżdżał parafie z "Gęgorkiem" - 

przedstawieniem dla dzieci. Kasi, która była jedynym żywym aktorem, lis ukradł Gęgorka. 

Kukiełkowy jeż i mała publiczność pomagały go szukać. Wystawiał też "Królową Śniegu" i dla 

dorosłych "Agnes". Do dziś włącza do swoich homilii dla dzieci kukiełki, przeźrocza, śpiewa, 

rozmawia z innymi księżmi i małymi słuchaczami.  

- Nie mogą pozostać bierni - twierdzi biskup. Jest diecezjalnym duszpasterzem dzieci specjalnej 

troski. Stworzył ośrodki w Częstochowie, Wieluniu i Myszkowie, gdzie kilka razy w miesiącu 

uczestniczą we Mszy św. ze swoimi rodzicami, przyjmują sakramenty św.  

Dzieci często zachowują się po swojemu, ale ich rodzice cieszą się, że są traktowane w Kościele na 

równi ze zdrowymi. A wszystko dzięki biskupowi. W Częstochowie kupił "Muminkom" instrumenty 

perkusyjne, grzechotki, tamburyna, trójkąty. Teraz grają podczas Mszy św.  

- O Biblii trzeba mówić dzieciom w czasie teraźniejszym - podkreśla bp Antoni Długosz. - A nie jak 

w bajce - za siedmioma górami. Relacje z Bogiem oparte są na doświadczeniu domowym dziecka. 

Jeśli rodzice z nim uważnie rozmawiają i słuchają, to malec przenosi to na modlitwę, wie, że Bóg 

jest nim zainteresowany. Jeśli dziecko nie przeżyło w domu obiadu zjadanego bez pośpiechu,                   

z celebracją, to będzie miało trudności z uczestnictwem we Mszy św., która przecież jest ucztą. Jeśli 

nie było chwalone, docenione np. jako solenizant, to nie zaśpiewa z głębi serca "Chwała na 

wysokości Bogu...". Traktuje dzieci bardzo serio. Powtarza słowa Korczaka, że nauczyciele                     

i wychowawcy wiele się mogą nauczyć od uczniów. Kazania bpa Antoniego Długosza są najwyżej 

piętnastominutowe. Walczy z językiem wzniosłym i żargonem kościelnym. Nie używa słowa 

"łaska", które jest niewspółczesne i może się kojarzyć ze zwierzątkiem porywającym kury, ale mówi 

o darze lub prezencie. Zamiast bracia i siostry zaczyna: drodzy państwo, nawet w konfesjonale do 

młodszych zwraca się: pan, pani.  

- Mam do nich tyle szacunku - mówi. - Widziałem tak wiele nędzy, że niczym się nie gorszę, 

niczego nie potępiam. Złości się tylko kiedy słyszy, jak jego koledzy księża wbijają sobie złośliwe 

szpile. Wtedy ostro zwraca im uwagę. Ludzie dojrzali powinni to przyjąć. Denerwuje się też, kiedy 

przyjeżdża do parafii na wizytację albo bierzmowanie, a księża i rodzice uroczyście zaczynają go 

witać. Nie dopuszcza ich do mikrofonu, ignoruje bukiety kwiatów i robi swoje.  

- Po to mnie konsekrowano, żebym bierzmował bez powitań. Znają mnie już siódmy rok - mówi.  

Do dziś w jednej parafii ksiądz wikary wspomina, jak "biskup zepsuł im uroczystość". Nie znosi 

dekoracyjnych klęczników ani biskupiego tronu. Wizytacja to możliwość kontaktu z wiernymi, więc 

wychodzi przed ołtarz. Większość przyzwyczaiła się do tych dziwactw bp. Antoniego Długosza.             

W końcu nie przez przypadek koledzy nazywają go "biskupem z marginesu". Od lat jest krajowym 

duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W Mstowie pod Częstochową założył 

Katolicki Ośrodek Leczenia Uzależnień "Betania". Tu, w dwóch domach, narkomani, wąchacze uczą 

się solidnej pracy nad sobą, życia z zasadami w wymagającej wspólnocie. A na początku mieli małe 

mieszkanko, gdzie dwóch byłych monarowców przyjmowało na nocleg narkomanów 

przyjeżdżających na Jasną Górę.  
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- Kiedyś przez Krysię odkryli moc modlitwy - opowiada bp Antoni Długosz. - Była na głodzie                  

i jechała strzelić sobie złoty strzał. Zatrzymali ją, i kiedy się modlili, mniej cierpiała. Wtedy zaczęli 

szukać duszpasterza. I tak się spotkali. Z czasem przenieśli się do większego mieszkania, na krótko 

trafili pod namioty, aż wreszcie do Mstowa.  

- Nikt z nas nie może udawać - mówi jeden z członków wspólnoty. - Trzeba przyznać się do 

szwindlu, nawet gdy nikt nie zauważy. W ośrodku obowiązuje abstynencja od narkotyków, alkoholu 

i seksu. Wspólnota decyduje o przyjęciu i wydaleniu. Jeśli ktoś wytrzyma w abstynencji dwa lata - 

próbuje samodzielności.  

- "Betania" jest oazą, a syfem jest życie - mówią. Dotąd byli lekceważeni, poniżani, czuli się 

niepotrzebni. Tu każdy jest traktowany z godnością, czuje się ważny, choć musi być kontrolowany 

ze względu na swoją chorobę. Na powitanie bp Antoni Długosz podaje im rękę, obejmuje za szyję              

i dotyka policzków. Jak w rodzinie.  

- Nie wchodzę im butami w sumienie - zaznacza. - Nie narzucam wiary. Często sami proszą                      

o spowiedź, chrzest. Przez ośrodek przeszło ponad 900 osób. 70 betańczyków "przekręciło się                  

z przedawkowania" - mówi. - Pan Bóg w tym duszpasterstwie uczy nas pokory. Nie możemy liczyć 

na widoczny sukces. Kiedyś po jego rekolekcjach sześciu odeszło. Przyznali, że zamierzali to zrobić 

wcześniej.  

- Chcieliśmy, żeby ojciec się cieszył, że mówi do większej grupy - tłumaczyli.  

Innym razem chciał się pochwalić przed szefem - abpem Stanisławem Nowakiem i zaprosił go do 

"Betanii". Niestety, także wtedy połowa odeszła i bp Antoni Długosz czuł się rozczarowany                       

i zniechęcony. Ale arcybiskup starał się go pocieszyć.  

- Nawet gdyby byli tylko godzinę w Betanii, to ona jest czasem Boga - trafnie dostrzegł charyzmat 

ośrodka. - Wtedy nie biorą narkotyków. Tylko Bóg wie, jak to zaowocuje.  

A "jedyny ćpun w Episkopacie", jak go żartobliwie nazywają biskupi, powtarza: "Jeśli najwyższą 

wartością u Boga jest człowiek, to trzeba mu służyć, nawet jeśli jest z własnej winy skazany na 

przegraną". I cieszy się, że ponad 90 osób zachowuje abstynencję. Bo przecież w człowieku 

nieustannie toczy się walka dobra ze złem, o czym pisze jego ukochany Fiodor Dostojewski. Biskup 

specjalnie pojechał do Sankt Petersburga, żeby zobaczyć dom, gdzie Dostojewski kończył "Braci 

Karamazow"; przywiózł kwiatek z jego grobu. I nie ma ludzi do końca złych, co potwierdza drugi, 

ważny dla niego pisarz, James Baldwin, Murzyn, mieszkający w Harlemie, cierpiący na kompleksy, 

nie tylko z powodu koloru skóry.  

- Ze względu na niego zaryzykowałem i wybrałem się do Harlemu - opowiada bp Antoni Długosz. - 

Szedłem jako jedyny biały po ulicach i modliłem się. Nic mi się nie stało, ale byłem cały zlany 

potem.  

Prawdę o człowieku mówi też Hermann Hesse w ulubionym przez biskupa "Wilku stepowym". Lubi 

czytać Halinę Poświatowską, której grób odwiedza na częstochowskim cmentarzu św. Rocha. 

Musiał też polubić Edwarda Stachurę i Rafała Wojaczka, bo to nimi żyją jego podopieczni. Na piersi 

nosi krzyżyk z włosem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To jego ukochana święta, którą nazywa 

bohaterką nie z tej Ziemi. Najbardziej bliski ze wszystkich apostołów jest mu św. Paweł, bo zapalił 

zielone światło dla chrześcijaństwa, wywyższał Jezusa ukrzyżowanego. Bardzo kocha swoją mamę 

Janeczkę, z którą mieszkał od 1972 r. Wspierała go we wszystkich przedsięwzięciach. Celebrowali 

wspólnie uroczystości rodzinne, zapraszali na obiady "betańczyków" i rodzinę. Bp Antoni od zawsze 

był domowym kantorem, śpiewał piosenki, podawał do stołu. Od niedawna krzesło mamy stoi puste. 

Został mu Ojciec Święty, pieszczotliwie nazywany "Papciem". Kiedy odwiedzał Jasną Górę, 

podczas powitania wymienił jednego biskupa pomocniczego i wszyscy myśleli, że zapomniał jego 
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nazwiska. A tu przed wejściem do helikoptera Jan Paweł II uśmiechnął się i mówi: Jak ty właściwie 

masz na imię, bo mi się Długosz kojarzy z Janem...  

Przy bp. Antonim Długoszu są zawsze ludzie ze wspólnot. "Betańczycy" nazywają go ojcem,                        

a nawet dziadkiem, bo kilka rodzin się powiększyło. Jest kapelanem chorych psychicznie kobiet                 

z częstochowskiego szpitala. Kiedy zastępuje go inny kapłan, pytają: A kiedy przyjdzie nasz ksiądz?  

Wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZC/biskup_marginesu.html  

  

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BISKUPI O "PASJI" MELA GIBSONA  

Katolicka Agencja Informacyjna o opinię na temat "Pasji" Mela Gibsona zapytała kilku 

polskich biskupów. Odpowiadają m.in. prymas Józef Glemp, arcybiskup Henryk Muszyński, 

bp polowy Sławoj Leszek Głódź  i bp Antoni Długosz. 

"Ten film mówi, jak miłość do nieprzyjaciół pokonuje ich nienawiść, mówi o zmaganiu się ze złem, 

które jest okrutne, cyniczne, potrafi szydzić, a potem umywać ręce. Dla człowieka, który zna 

Ewangelię, jest to ogromne przeżycie. Uważam ten film za wielki, mimo, że trudno jest go oglądać 

ze spokojem"- powiedział Prymas Polski. Jego zdaniem film może przyczynić się do lepszego 

poznania Ewangelii i zrozumienia ponadhistorycznego posłannictwa Chrystusa. "Jest to film 

zmuszający do przemyśleń i refleksji, w sposób bardzo realistyczny ukazujący mękę Chrystusa                 

i przez to trudny, ale też dobrze obrazujący odwieczny dramat człowieka w starciu z szatanem, jako 

kosmiczne zmaganie dobra ze złem" - powiedział KAI kard. Glemp.  

Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński uważa, że "Pasja" wiernie przekazuje "zbawcze 

przesłanie" na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zdaniem "jeżeli film zostanie 

odczytany, zgodnie z intencją reżysera", który próbuje przybliżyć to przesłanie widzowi, może 

przyczynić się do lepszego zrozumienia Ewangelii i zbliżenia do Boga. Kluczem do należytego 

odczytania przesłania "Pasji" jest - według abp. Muszyńskiego - cytat z Iz 53,4-5 i retrospektywne 

obrazy z życia Jezusa ukazane w filmie. Zdaniem arcybiskupa nie kwestia: "jak rzeczywiście było", 

ale pytanie, które widz ma okazję sobie postawić o znaczenie męki, śmierci i zmartwychwstania, dla 

jego własnego zbawienia - stanowi istotę odbioru i zrozumienia filmu.  

"Film trafi nie tylko do serc wierzących, ale pomoże zrozumieć przesłanie Ewangelii ludziom nie 

posiadającym łaski wiary, pozwoli nam zrozumieć, co to znaczy wiara, nadzieja i miłość - 

powiedział KAI bp polowy WP Sławoj Leszek Głódź. "Trzeba pamiętać , że nie jest łatwo przekazać 

istotę Ewangelii, pokazać zdradę i zaprzaństwo, miłość i przebaczenie, a jednocześnie ogrom 

cierpienia. Cierpienie w nie jest pokazane dla samego cierpienia. Każdy kto ma łaskę wiary patrzy na 

mękę Chrystusa w kategoriach nadprzyrodzonych" - dodał bp Głódź.  

"Pasja" jest wyrażona współczesnym językiem mediów i dlatego jest obrazem poruszającym, 

zmuszającym do refleksji" - uważa biskup ełcki Jerzy Mazur. "Film zachowuje tradycję Kościoła 

Powszechnego ze szczególnym uwzględnieniem pobożności pasyjnej. Jego przesłanie jest jasne: 

zbawienie przyszło przez Krzyż - przez miłość do nieprzyjaciół i stąd przykład, by zło dobrem 

zwyciężać" - mówi bp Mazur. Jego zdaniem wyeksponowanie "miłości Boga - daru męki Syna 

Bożego za zbawienie świata", a także wyraziście pokazane współcierpienie Matki, postać 

Cyrenejczyka pomagającego Jezusowi oraz postać Marii Magdaleny "ukazująca siłę wybaczenia 

grzechu" powodują, że "film wymaga refleksji nad życiem i naszym odniesieniem do Boga. Jest on 

misterium, za którym stoi wielka rzeczywistość naszej wiary".  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZC/biskup_marginesu.html
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W "Pasji", inaczej niż w innych współczesnych filmach, okrucieństwo nie wywołuje agresji, ale 

porusza i wstrząsa. Jest ono rodzajem filmowego języka użytego zgodnie z realiami Ewangelii. 

Oddaje to, co katolicy w swoim Credo opisują słowem: "umęczon". "Film wprowadził mnie                      

w atmosferę modlitwy i kontemplacji. Było to dla mnie ogromne, duchowe przeżycie zbliżające do 

Chrystusa, który jako Syn Boży, znosił okrutne cierpienia z miłości do człowieka i do własnych 

nieprzyjaciół" - powiedział KAI bp Mazur. " będzie bez wątpienia dziełem przełomowym                        

w kinematografii zajmującej się tematyką biblijną"- dodał. Podkreślił też, że jego zdaniem zarzuty            

o antysemityzm są bezpodstawne. "Orzeczenia Soboru Watykańskiego II dotyczące antysemityzmu 

są jasne i ich nie deprecjonuje" - wyjaśnił.  

"Tak najczęściej ginęli niewolnicy, nie mający żadnych ludzkich praw" - mówi o ukazanej              

w "Pasji" drastycznej scenie ukrzyżowania częstochowski biskup pomocniczy Antoni Długosz. 

Jego zdaniem film ukazuje realia Chrystusowej męki "z całym okrucieństwem tamtych 

czasów", a tematyka filmu odpowiada na katechezę Jezusa skierowaną do Nikodema: "Tak 

Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał...", a także na słowa "Bóg jest 

miłością", wypowiedziane przez św. Jana patrzącego na konanie Jezusa. Współczesny widz - 

zdaniem bp Długosza - oglądający z przerażeniem Mękę Pańską ukazaną w "Pasji" może 

zauważyć, jak chrześcijaństwo przez dwa tysiące lat ewangelizacji uwrażliwiło psychikę 

człowieka. "to, co dla współczesnych Jezusowi było normalnością w męce krzyżowej, dzisiejszy 

widz przeżywa jako horror" - dodaje bp Długosz.  

Toruński biskup pomocniczy Józef Szamocki: - "Ten film nie wzbudza uczuć negatywnych. 

Przeciwnie, pomimo drastycznych obrazów wypełnia dusze pokojem i pragnieniem stawania się 

lepszym. Zdaniem biskupa film daje możliwość refleksji nad "tajemnicą własnej niegodziwości                  

i pragnieniem miłowania, które jest ukryte w sercu i można je odnaleźć w tajemnicy krzyża. 

Przypomina też, że przed ukrytym złem i osobistą słabością uchronić może tylko Bóg. "jestem 

wdzięczny za to ludzkie dzieło, które w tak profesjonalny sposób wdarło się w ducha męki i śmierci 

Jezusa. Tym samym jak nigdy dotąd ukazało potęgę objawionej Bożej Miłości zbawiającej 

człowieka zagubionego w grzechu i uwikłanego we własne i cudze słabości" - powiedział bp 

Szamocki  

Joasia Kruszewska kl. I  

 

Wg http://www.lo34.natan.pl/pasja.html  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BRONIĘ MSZY DLA DZIECI 

Rozmowa z bp. Antonim Długoszem 

Rozmawiała Klaudia Cwołek 

- Dlaczego Ksiądz Biskup zaczął odprawiać Msze święte w przedszkolu?  

- Już na początku mojej posługi kapłańskiej zauważyłem, że dzieci mają wielką trudność związaną              

z udziałem w Eucharystii. Struktura Mszy św. jest trudna nawet dla dorosłego człowieka. 

‖Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci‖, wydane w 1973 roku, pozwala na 

adaptowanie, zwłaszcza liturgii słowa, do możliwości percepcyjnych dziecka. Stąd też staram się 

taką Mszę systematycznie odprawiać w przedszkolu sióstr nazaretanek w Częstochowie. Czasem 

jestem proszony także do innych przedszkoli, prowadzonych przez siostry zakonne, i trwa to już 

około 20 lat. Bronię Mszy św. dla dzieci, zwłaszcza po dość kontrowersyjnym artykule jednego               

http://www.lo34.natan.pl/pasja.html
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z księży z diecezji warszawsko-praskiej, który ukazał się kiedyś w miesięczniku ‖Więź‖. Jego 

intencją było wprowadzenie dzieci z powrotem w strukturę Mszy dla dorosłych*.  

- Czy nie lepiej byłoby, gdyby dzieci uczestniczyły we Mszy razem z rodzicami?  

- Kiedy dziecko przychodzi na Mszę dla dorosłych i towarzyszą mu rodzice, to ono właściwie nic                

z niej nie korzysta i się nudzi. Boję się, że na podstawie prawa pierwszych skojarzeń jego 

doświadczenie Mszy św. będzie negatywne. A tak jest, gdy wiąże się ono z niezrozumieniem, 

dłużyzną i ciągłym zwracaniem przez rodziców uwagi, że ma grzecznie się zachowywać, nie 

rozmawiać. Przetrzymać taką Eucharystię to dla dziecka bardzo trudne.  

- Czy na Mszy sprawowanej przez Księdza Biskupa dzieci mogą zachowywać się swobodnie?  

- Przede wszystkim Msza z udziałem dzieci musi być solidnie przygotowana, i to nie tylko przez 

odprawiającego ją księdza. To powinna zrobić ekipa ludzi, w skład której wejdą: duszpasterz, 

rodzice, katecheci, a także uformowana młodzież, która pomoże w pokierowaniu dziećmi, by one             

w sposób aktywny uczestniczyły w Eucharystii i miały odpowiednie role do spełnienia.  

- Czym taka Msza różni się od innych?  

- Śpiewane piosenki religijne są zrozumiałe, rytmiczne, nadające się do wyklaskania czy nawet 

odtańczenia. To ważne, bo ruch odgrywa bardzo istotną rolę u dziecka, umożliwia wyładowanie 

nadmiaru energii. Wstęp do aktu pokutnego można prowadzić swoimi słowami, można też ułożyć 

specjalne modlitwy, które dzieci powtarzają za kapłanem. Dopuszczalne jest też zastąpienie psalmu 

responsoryjnego piosenką religijną, a w Liturgii Słowa wystarczy tylko jedno czytanie, powinna to 

być Ewangelia, którą też można dowolnie wybrać i połączyć z tematyką homilii. Najlepiej, gdy jest 

ona dialogowana i towarzyszą jej jakieś pomoce wizualne. Podczas takiej Mszy dzieci aktywnie 

uczestniczą w modlitwie powszechnej i w procesji z darami ofiarnymi. Te zmiany dopuszcza 

wspomniane ‖Dyrektorium‖.  

- Czy nie ma obawy, że przy tak dużych zmianach Msza przestanie być podobna do liturgii, 

którą znamy z kościoła, że gdzieś po drodze zagubi się jej istotę?  

- Żeby się tak nie stało, musi być ona bardzo dobrze przygotowana i przemyślana. To nie może być 

spontaniczna działalność jednego księdza. Ale nie martwiłbym się tym, że dzieci nie wejdą potem                

w strukturę Mszy dla dorosłych. Wcześniej jednak trzeba zadbać o okres do 7. roku życia, bo jest to 

czas intensywnego formowania dziecka, także pod względem religijnym. Ważne jest, żeby wtedy 

dzieci doświadczały spotkania z Bogiem w radości, a nie w nudzie czy niezrozumieniu.  

- A co z rodzicami, którzy są na takiej Mszy?  

- Każda Msza i homilia dla dzieci powinna być także przesłaniem dla rodziców. Dlatego trzeba dbać             

o to, żeby podczas takiej Mszy nie posługiwać się infantylnym językiem, żeby była ona poprawna               

i pod względem logicznym, i dogmatycznym. To wymaga wysiłku w przygotowaniu.  

- Co można poradzić rodzicom, którzy nie chcą uczyć dzieci pacierza, bo tłumaczą, że one nie 

rozumieją tych słów?  

- Trzeba pamiętać, że modlitwa to nie tylko pacierz. Uważam, że pierwsze modlitwy dziecka nie 

powinny być oparte na tradycyjnym pacierzu, ponieważ on jest za trudny. Dziecko ma zdolności do 

zapamiętywania, ale to, że powtórzy tekst ‖Ojcze nasz‖ wcale nie znaczy, iż jest to dla niego 

modlitwa, bo ona ma być przede wszystkim rozmową. Dlatego trzeba zacząć od uczenia dzieci 

mówienia do Pana Boga swoimi słowami, wyrażania przed Nim swoich radości lub smutku, 

opowiadania o wydarzeniach. Chodzi o to, żeby wiedziało, że modlitwa to sytuacja, w której Pan 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/#p1
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Bóg słucha, a ja mogę Mu coś powiedzieć. Na naukę i zrozumienie pacierza będzie czas później. 

Ważne też, by dziecko miało dobre doświadczenie rozmowy z ojcem i matką i żeby je mogło 

przenieść na relację do Pana Boga.  

- Kiedy rodzice powinni zacząć przyprowadzać dzieci na liturgię do kościoła? Wiadomo, że 

małe dziecko nie usiedzi na miejscu i wtedy zaczyna przeszkadzać.  

- Jeżeli rodzice zadają sobie tyle trudu, żeby przyprowadzić dziecko i zaopiekować się nim na Mszy 

św., to są po prostu bohaterami. Wszyscy winni tym rodzicom pomagać, nawet jeżeli maluch 

gaworzy czy zapłacze. Powinniśmy być wdzięczni rodzicom za to, że pragną, aby ich dziecko od 

początku doświadczało spotkania z Panem Bogiem. Dlatego tłumaczę rodzicom: niech sobie dzieci 

chodzą, biegają, wchodzą pod ołtarz. Nie chcę, żeby były ograniczone czy zniewolone lub zmuszane 

do siedzenia bez ruchu.  

- Czy nie jest to przypadkiem bezstresowe wychowanie?  

- Ważna jest dojrzałość duszpasterzy i ludzi uczestniczących we Mszy. Ale mnie dziecko na 

Eucharystii nigdy nie przeszkadza.  

 

* Ks. Jacek Dunin Borkowski, ‖Msza święta infantylna‖, Więź 12/2002 i odpowiedź bpa Antoniego 

Długosza: ‖Rezygnacja byłaby zaniedbaniem‖, Więź 3/2003.  

opr. mg/mg 

wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/bronie_mszydladzieci.html  

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

DOBRY BÓG MÓWI DO NAS 

Michał Zaborowski, Bp Antoni Długosz 

Rozmowa z Księdzem Antonim Długoszem, Biskupem Pomocniczym archidiecezji 

częstochowskiej, nazywanym "biskupem od dzieci"  

Czego Ksiądz Biskup życzyłby dzieciom w ich dniu ?  

- Życzyłbym dzieciom, aby rodzice, nauczyciele i wychowawcy byli ich największą radością                                    

i najpiękniejszym prezentem. By mieli dla dzieci czas, by dzieci w ich obecności przeżywały radość z tego, że 

są bezpieczne i kochane. By rodzice uczestniczyli w radościach i smutkach dzieci. Życzę byście mogli liczyć 

na pomoc rodziców i byście zawsze postępowali tak, by być największym skarbem dla taty i mamy.  

Co to znaczy dla Księdza Biskupa, że jest nazywany "biskupem od dzieci" ?  

- Często mówię, że jestem głosem dzieci, bo są one nie dopuszczane do głosu. Chciałbym, aby zauważono, 

że świat dziecka jest bardzo ważny. Do siódmego roku życia dziecko formuje swą postawę religijną, swoją 

wiarę. Często wchodząc w okres dojrzewania przeżywa kryzys wiary. Jeśli ktoś, w dzieciństwie doświadczył 

tej prawdy, że Bóg każdego kocha, to na pewno z Panem Bogiem się odnajdzie.  

Na tym polu rozegrała się tragedia Paula Sartra, któremu w dzieciństwie uświadamiano niesłusznie, że Bóg 

jest jakimś satrapą, który czyha tylko, by małego Sartra na jego słabościach i grzechach złapać. I kiedy raz - 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/bronie_mszydladzieci.html
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wspominał w swoich pamiętnikach - niosąc atrament, potknął się o dywan, czekał, kiedy tylko Pan Bóg będzie 

się na niego złościł, czy go ukarze. Wtedy Sartr zaczął po dziecięcemu przeklinać Pana Boga. I więcej się                

z Bogiem nie spotkał.  

Chodzi mi o to, by dziecko wyrosło w atmosferze prawdy, że Bóg jest najlepszym ojcem, który nas bardzo 

kocha, pragnie naszego szczęścia i dlatego proponuje, abyśmy nie popełniali grzechów. Chciałbym, aby 

dzieci od początku były wierne przykazaniom bożym nie dlatego, że się Boga boją, ale dlatego, że Go 

kochają. Tego trzeba się uczyć.  

Najlepiej zapewne od rodziców. Co Ksiądz Biskup powiedziałby rodzicom, którzy swoje dzieci 

wysyłają do kościoła, sami zaś zostają w domu?  

- Najpierw chciałbym przypomnieć im, do czego zobowiązali się, zakładając rodzinę. Podczas sakramentu 

małżeństwa, kiedy ksiądz zapytał ich, czy chcą przyjąć i po katolicku wychować "potomstwo" jakim Bóg ich 

obdarzy, powiedzieli chcemy. Wychowanie po katolicku wiąże się ze świadectwem życia. Przede wszystkim 

rodzice są kapłanami kościoła domowego i nikt ich w tym charyzmacie nie zastąpi. Kościół jedynie jest tutaj 

na usługach rodziny. Muszą pamiętać o tym, że katecheza czy też duszpasterstwo parafialne służy rodzinie, 

ale nigdy jej nie zastąpi w przekazywaniu wartości. Rodzina winna żyć tymi wartościami, które chce 

przekazać swoim dzieciom. Rodzice winni być świadkami tych wartości.  

Jeżeli będzie sprzężenie zwrotne - między doświadczeniem pozytywnym dziecka dzięki przykładowi rodziców 

a propozycją, którą otrzymuje ono na katechezie czy Mszy Świętej - wtedy na pewno dziecko, licząc się                 

z autorytetem rodziców będzie wierne tym wartościom, o których słyszy w Kościele.  

Jeśli jednak w rodzinie jest antykatecheza, wówczas mówimy o czymś, co nazywamy "nieskutecznością 

Słowa Bożego". Ono zawsze oddziałuje w pełni, bo niezmiennie jest jak Bóg, który działa, ale z winy 

rodziców, czy wychowawców to Słowo jest nieskuteczne u dzieci. Taka sytuacja to po prostu tragedia.  

Rozmawiamy w dniu, w którym Ksiądz Biskup prezentuje swoją pięknie wydaną biblię dla dzieci 

"Dobry bóg mówi do nas" - czym Ksiądz Biskup kierował się, przystępując do pisania książki?  

- Pisząc tę książkę, starałem się spełnić pewne postulaty, które płyną ze strony dziecka. Chciałem także, by 

rodzice, czytając dzieciom, uświadomili sobie, że to co dokonuje się w Starym i Nowym Testamencie, obecne 

jest w życiu dziecka. Jeśli chodzi o formę, to wychodzę od doświadczenia życiowego dziecka, by tym 

doświadczeniem zinterpretować przesłanie Pana Boga. Później zapraszam, by dziecko oceniło propozycję 

Bożą i zrealizowało ją w życiu.  

Czy dziś trzeba pisać dla dzieci inaczej niż 20 lat temu?  

- Świat dziecka sprzed 20 lat niewiele się różni od świata dziecka dzisiaj. Obecnie jednak dziecko bardziej niż 

kiedykolwiek żyje w świecie obrazu. To jest czymś pozytywnym. Nie możemy przekreślać takiego języka, 

domagając się od dziecka, aby podporządkowało się naszemu przesłaniu, niezależnie od tego, jakie by ono 

nie było.  

Przygotowując katechezy i homilie zawsze się staram, by nośnikiem treści było nie tylko słowo, ale i obraz, 

przeźrocze, rekwizyt. Oczywiście te wszystkie pomoce mają być nośnikami treści, a nie jakimiś 

przerywnikami.  

O ile świat dziecka uległ niewielkim zmianom w tym czasie, o tyle zupełnie zmieniła się przygotowywana dla 

dzieci katecheza. Jeszcze 20 lat temu bano się w niej elementów zabawowych. Zabawę kojarzono z czymś 

pejoratywnym. A przecież zabawa to cały świat dziecka. Przez zabawę ono uczy się, bawi i odpoczywa.  

Ostatnio w Kościele rozgorzała na nowo dyskusja nt. liturgii świętej. Podnoszone są głosy, że Msza 

dla dzieci to infantylizacja liturgii, która na dodatek rozdziela rodziny, bo dzieci idą na swoją Mszę, 

rodzice na swoją. Jak ksiądz Biskup ocenia te głosy?  
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- Proszę pamiętać, że w 1973 roku opublikowano Dyrektorium Mszy dla Dzieci wydane przez Watykan. 

Papież już wówczas pragnął, by dokonywać adaptacji szczególnie liturgii słowa do możliwości percepcyjnych 

dziecka. Jeśli na przykład rodzice przychodzą na Mszę, gdzie w szczególny sposób akcentuje się udział 

dzieci, to liturgia słowa ma uwzględniać także uczestniczących rodziców i wiąże postanowienie, jakie 

skierowuje do dzieci, z możliwością realizacji tego postanowienia przez rodziców w środowisku domowym.  

Msze dla dzieci są olbrzymią szansą dla całej rodziny, ale muszą być solidnie przygotowane i to w zespole, 

do którego należeliby: rodzice, katecheci, duszpasterze, ministranci, zespół muzyczny czy też dobry 

organista. Każda Eucharystia powinna być przygotowana dużo wcześniej i mieć swój scenariusz. Jeśli jakiś 

ksiądz organizuje Mszę dla dzieci spontanicznie, bez przygotowania, to nie z winy Dyrektorium, ale z winy tej 

osoby dzieją się nieraz tragedie.  

Największą troską w tym posługiwaniu trzeba objąć dzieci niepełnosprawne fizycznie                             

i umysłowo. Jak to zadanie jest realizowane przez Kościół w praktyce?  

- Zorganizowaliśmy w kilku miejscach archidiecezji częstochowskiej miejsca duszpasterstwa dla dzieci 

specjalnej troski. Staramy się szczególnie o to, by stanąć przy rodzicach, dla których dziecko takie jest 

ogromnym zadaniem, jest krzyżem. Chodzi mi o to, żeby we wspólnocie Kościoła rodzice wiedzieli, że 

duszpasterze stoją przy nich, że chcą im pomóc w niesieniu tego krzyża i że w Kościele to dziecko ma takie 

same prawa jakie i dziecko zdrowe. Dlatego też nie tylko przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii                   

i spowiedzi świętej, ale także dopuszczamy do bierzmowania. Nawet gdyby w innych diecezjach były 

trudności, niech przyjadą do Częstochowy, będziemy się starali dopuścić dzieci do wszystkich sakramentów 

świętych.  

Podobno Ksiądz Biskup z zapałem odprawia Msze święte w przedszkolu?  

- Odprawiam Mszę nie tylko w jednym przedszkolu, za to u sióstr nazaretanek jestem regularnie raz                       

w miesiącu, gdzie przed Mszą jest taka pięciominutówka - moje słowo dziadka skierowane do rodziców                  

i opiekunów dzieci, bo oni też uczestniczą w tej Eucharystii. Te pięć minut jest zawsze w związku                     

z Eucharystią czy jakimś przesłaniem, które by realizowali we wspólnocie domowego kościoła. Później 

uczestniczymy w Eucharystii, gdzie liturgia słowa oparta jest właśnie na Dyrektorium Mszy dla Dzieci. Te 

Msze odbywają się już wiele lat, a sporadycznie zapraszają mnie na takie Msze święte także wspólnoty 

innych przedszkoli.  

Jak wygląda Msza święta w przedszkolu?  

- Siostry bardzo ładnie od strony wokalnej przygotowują dzieci. Dyrektorka przedszkola gra na gitarze. 

Śpiewamy bardzo melodyjne piosenki - dzieci mogą klaskać i podskakiwać. One znają stałe elementy Mszy 

świętej, więc śpiewają w jej trakcie bardzo ochoczo. Liturgię słowa odbywam tuż przy nich, nie przy ołtarzu. 

Zawsze jest jedno czytanie - Ewangelia, którą ilustruję obrazami. Jest to taka homilia dialogowana. Tak też 

wygląda modlitwa powszechna. Dzieci same spontanicznie modlą się w niej na głos. Jest procesja z darami - 

to dzieci przynoszą je do ołtarza. Na "Ojcze Nasz" do ołtarza podchodzą wszystkie dzieci. Trzymając się za 

ręce i otaczając ołtarz, odmawiamy tę modlitwę. Tak przekazujemy sobie pocałunek pokoju i dzieci ten 

pocałunek przekazują dalej rodzicom.  

Bardzo dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę.  

Wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/dobry_bog_dzieci.html  
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DYREKTORIUM  MSZY  ŚW.  DLA  DZIECI 

WIELKĄ  SZANSĄ  DUSZPASTERSKĄ 

Bp  Antoni  Długosz 

Po przejściu katechezy do szkoły powtarza się opinia niektórych duszpasterzy, że następuje spadek 

frekwencji dzieci i młodzieży w niedzielnej oraz świątecznej Eucharystii. Za tą opinią idą także 

krytyczne uwagi o zmniejszonym udziale młodych w nabożeństwach parafialnych. 

Należy cieszyć się, że - zgodnie z życzeniem Jana Pawła II - katecheza znalazła swoje miejsce              

w normalnych warunkach szkolnego środowiska. 
[ 1 ]

 Katechetom winna przyświecać troska o to, by 

w rzeczywistości szkoły katecheza nadal pozostała autentycznym spotkaniem uczniów                           

z Chrystusem, 
[ 2 ]

 a nie ograniczyła swojej misji do suchego przekazu wiadomości religijnych, co 

uczyniłoby z niej tylko lekcję religii. 
[ 3 ]

 Celem katechetycznej posługi będzie prowadzenie uczniów 

do osiągnięcia dojrzałej wiary, 
[ 4 ]

 której wyrazem stanie się przyjęcie oraz realizacja "przepisu na 

życie", jaki od dwóch tysięcy lat proponuje Chrystus człowiekowi. Jan Paweł II przypomina, że: 

"Katecheza (...) ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do 

umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia". 
[ 5 ]

 

Szczytem posługi katechetycznej winno być niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, by w sposób 

pełny, świadomy i czynny przeżyły spotkanie z Chrystusem podczas liturgii słowa i Eucharystii. 
[ 6 ]

 

Tę formację sugeruje instrukcja Eucharisticum mysterium, wskazując, by katecheza dobrze 

przystosowana do wieku i umysłowości dzieci zmierzała do wyjaśnienia głównych obrzędów                     

i modlitw Mszy św. oraz ukazywała wpływ Eucharystii na życie. 
[ 7 ]

 

Wyrazem troski o eucharystyczną formację dzieci, a szczególnie adaptację liturgii słowa do 

możliwości percepcyjnych najmłodszych jest wydane 1 listopada 1973 r. Dyrektorium o Mszach 

świętych z udziałem dzieci (Rzym 22 października 1973 r.). Wydaje się, że ten ważny dokument, 

zawierający niezbędne wskazówki odnoszące się do formacji dzieci, by aktywnie i świadomie 

uczestniczyły w Eucharystii, został zapomniany przez wielu katechetów i duszpasterzy. Takiego 

przekonania nabrałem, biorąc udział we Mszy św. na Jasnej Górze z okazji pielgrzymki dzieci 1 i 4 

czerwca 2000 r. Struktura liturgii słowa oraz zestaw pieśni nie uwzględniły sugestii Dyrektorium. 

Także kilka wystąpień przemawiających duchownych wprowadziło niepotrzebne dłużyzny, 

rozbijając strukturę Mszy św. 

Uwagami na temat Mszy św. dla dzieci dzielił się w oparciu o swoje doświadczenie J. Tischner, 
[ 8 ]

 

G. Kusz 
[ 9 ]

 oraz z wielką ostrożnością omawiali Dyrektorium: Z. Marek i R. Stępień. 
[ 10 ]

 "Ruch 

Biblijny i liturgiczny" poświęcił specjalny numer, przedkładając w nim treść Dyrektorium - oraz 

komentarze. 
[ 11 ]

 Jeżeli do siódmego roku życia przebiega najważniejsza formacja religijna 

człowieka, 
[ 12 ]

 doświadczenie, z jakim dziecko spotyka się na Eucharystii rzutuje na dalsze kontakty 

z Kościołem i uczestnictwem we Mszy św. Konstytucja o liturgii podkreśla konieczność 

przystosowania liturgii do poziomu różnych grup. 
[ 13 ]

 Struktura Mszy św. jest za trudna dla dzieci ze 

względu na słowa i znaki. 
[ 14 ]

 Tymczasem religijne przeżycie w okresie wczesnego dzieciństwa 

wywiera głęboki wpływ na formację dzieci, dzięki ich wyjątkowej religijnej chłonności (DOM nr 2). 

1.  FORMACJA  LITURGICZNA  POPRZEZ  DOM  I  SZKOŁĘ 

Dyrektorium przypomina, że formacja liturgiczna oraz eucharystyczna winna przebiegać wraz                 

z pełnym wychowaniem chrześcijańskim i humanistycznym (DOM nr 8). Jeśli stworzymy 

odpowiednie warunki w domu i w szkole, dziecko będzie uczyło się działania we wspólnocie. 

Poprzez formację rodzice będą mogli w domowej katechezie przybliżać dzieciom znaczenie 

powitania, uczyć umiejętności słuchania, proszenia o przebaczenie i o udzielania go, umiejętności 

wyrażania wdzięczności, przeżywania ze zrozumieniem czynności symbolicznych uczty, przyjaźni 

oraz uroczystych obchodów (DOM nr 9). Pomogą w tym codzienne doświadczenia rodzinne, do 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR001
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR002
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http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR006
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których należy przeżywanie wspólnych posiłków przy stole, szczególnie "celebrowanie" obiadu w 

niedziele             i święta. Odpowiedzialni rodzice nie żałują czasu dla dzieci na rozmowy, wspólną 

modlitwę, podtrzymywanie tradycji. W formacji liturgicznej pomagają nabożeństwa parafialne 

organizowane dla dzieci, poprzez które mogą one bardziej zrozumieć znaczenie pozdrowienia, 

milczenia, uwielbienia Boga oraz przesłanie Bożego słowa (DOM nr 13n). Te same zadania winna 

podjąć katecheza szkolna, poprzez wytwarzanie atmosfery wspólnoty, życzliwego odnoszenia się do 

siebie, wzajemnej odpowiedzialności, niesienia pomocy w trudnościach. Podczas katechezy należy 

kształtować postawę: słuchania Słowa Bożego i realizowania go w życiu, podziwu dla dzieł Bożych, 

uwielbienia, wdzięczności, bezinteresowności, ofiary, ofiarowania siebie z Chrystusem Bogu Ojcu 

przez wierne wykonywanie codziennych obowiązków, cierpliwego znoszenia przeciwności, służenia 

innym. Katecheza eucharystyczna ma zwrócić również uwagę na różne sposoby Chrystusowej 

obecności: w Jego Słowie, w zgromadzeniu wiernych, w osobie celebransa, "(...) jak również, i to 

najbardziej, pod postaciami eucharystycznymi". 
[ 15 ]

 Punktem wyjścia dla katechezy eucharystycznej 

powinny być tajemnice roku liturgicznego, modlitwy, obrzędy Mszy św., zwłaszcza modlitwa 

eucharystyczna (DOM nr 52). 

2.  CZYNNE  ZAANGAŻOWANIE  DZIECI  W  PRZYGOTOWANIE  I  PRZEŻYWANIE  

EUCHARYSTII 

Dziecko uformowane przez katechezę domową i szkolną nie będzie miało trudności                                   

w podejmowaniu różnych zadań dla dobra wspólnoty, w przygotowaniu do uczestnictwa                          

w Eucharystii. Jeżeli na dziecięcą Eucharystię przeznacza się specjalne pomieszczenie - dzieci mogą 

włączyć się w przygotowanie ołtarza oraz krzyża, świec itd. Podejmują role kantorów, śpiewają                  

w chórze oraz grają na instrumentach. Dzieci mogą czytać lekcję, a także czynnie uczestniczyć               

w dialogu podczas homilii. One przygotowują wezwania do modlitwy powszechnej, a także 

przynoszą dary do ołtarza. Mogą także spełniać funkcję ministrantów. Kapłan winien zachęcić dzieci 

do wyrażenia wdzięczności przed dialogiem rozpoczynającym prefację. Bardzo ważne jest 

przybliżenie dzieciom znaczenia milczenia po zachęcie kapłana do modlitwy, a po homilii - do 

chwili medytacji (DOM nr 37); z kolei podczas dziękczynienia po Komunii św. do osobistej 

rozmowy z Chrystusem (DOM nr 23). Dzieci zdolne są do refleksji i rozważania, o ile chwile ciszy 

są krótkie i kierowane przez księdza (DOM nr 37). 

Ważną rolę odgrywa postawa kapłana - głównego liturga. Nie może on stwarzać dystansu.                  

W zbliżeniu się do uczestników Eucharystii może pomóc braterska postawa oparta na życzliwości                   

i zauważeniu każdego dziecka. Język, jakim posługuje się ksiądz, winien być zrozumiały dla 

odbiorców, bez abstrakcyjnych pojęć, a także bez infantylizowania. Ksiądz może własnymi słowami 

zachęcić do aktu pokutnego, modlitwy nad darami, modlitwy Pańskiej, przekazania znaku pokoju 

czy do osobistej rozmowy z Chrystusem po Komunii św. (DOM nr 23). Jeżeli kapłan ma kłopoty               

w rozmowie z dziećmi, ktoś inny powinien zastąpić księdza w obowiązku głoszenia homilii.  

3.  UCZESTNICTWO  W  EUCHARYSTII 

Dyrektorium zaznacza, że najbardziej odpowiednim miejscem na Eucharystię dla dzieci jest kościół. 

Może go zastąpić inne godne i odpowiednio przygotowane pomieszczenie (DOM nr 25). 

Duszpasterze winni - w porozumieniu z rodzicami i opiekunami dzieci - wybrać najbardziej 

odpowiednią porę na Eucharystię, by dzieci były wypoczęte i otwarte na słuchanie Słowa Bożego 

oraz udział we Mszy św. (DOM nr 26). Jeśli jest dużo dzieci w parafii, dobrze będzie tworzyć 

mniejsze wspólnoty eucharystyczne w oparciu nie tylko o wiek dziecka, lecz także kierując się 

poziomem formacji religijnej uczestników i katechetycznego przygotowania (DOM nr 28). 

4.  PRZYGOTOWANIE  MODLITEWNE 

Należy bardzo starannie przygotować modlitwy mszalne. Nie muszą być one powieleniem modlitw    

z mszału, lecz ułożone i napisane przez księdza pod kątem tematyki wybranego czytania biblijnego, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR015
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okresu liturgicznego, przesłania kazania lub zapotrzebowania dzieci (DOM nr 50n). Także wezwania 

modlitwy powszechnej mogą być ułożone przez dzieci lub spontanicznie przez nie podawane.  

Dzieci najtrudniej modlą się wypowiadanymi słowami. Najwięcej radości sprawia im: modlitewna 

piosenka, modlitwa gestu, modlitwa poprzez taniec. Dodatkowym bodźcem do modlitwy może być 

gra na różnych instrumentach, szczególnie perkusyjnych. Dlatego konieczne jest przygotowanie 

śpiewnika liturgicznego dla dzieci i częste próby pozwalające na powtarzanie oraz uczenie dzieci 

melodyjnych i pogodnych piosenek religijnych przy akompaniamencie dziecięcej orkiestry (DOM nr 

30.32). Ponieważ każde zdrowe dziecko jest impulsywne, należy stworzyć warunki do niwelowania 

nadmiaru energii, np. poprzez elementy ruchu. Posłuży temu zapewne procesyjne wejście dzieci do 

kościoła, by uświadomiły sobie, że tworzą wspólnotę wokół ołtarza. Podczas wykonywanych 

śpiewów dzieci mogą klaskać w ręce, kołysać się, tańczyć, grać na instrumentach.  

Drugą okazją do ruchu będzie procesja z Ewangelią, przypominająca o obecności Chrystusa 

głoszącego naukę swojemu ludowi. Trzecią okazją może być procesja dzieci z darami ołtarza (DOM 

nr 34). Można także wykorzystać dzieci do odegrania scen z Ewangelii czy scen wziętych z życia 

dzieci. 

Ponieważ najrozmaitsze publikacje formują psychikę człowieka, głównie poprzez język obrazu - 

należy także na Eucharystii zastosować elementy wizualne. Niezbędnymi są: krzyż, ołtarz, paschał, 

świece, kielich, hostia i komunikanty. Tematyka Ewangelii może być przybliżona poprzez 

wykorzystanie obrazów, przeźroczy, rekwizytów, kukiełek, żywych aktorów. Także przesłanie 

wezwań modlitwy powszechnej mogą obrazować bodźce wizualne (DOM nr 36). Dobrze będzie 

zlecić pewne działania rodzicom, by wobec dzieci byli świadkami czynnego zaangażowania                   

w Eucharystię. 

Dyrektorium przypomina, by nigdy nie zmieniać aklamacji i odpowiedzi wiernych na pozdrowienie 

kapłana, modlitwy Pańskiej, formuły trynitarnej na końcu błogosławieństwa (DOM nr 39). 

Dokument daje duże możliwości, szczególnie na adaptację liturgii słowa do możliwości 

percepcyjnych dzieci. 

5.  ADAPTACJA  LITURGII  SŁOWA  DO  POTRZEB  DZIECI 

Struktura Mszy św. adresowana jest do ludzi dorosłych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, 

Dyrektorium zezwala na adaptację liturgii słowa, która w tradycyjnym przebiegu przynosi dzieciom 

najwięcej trudności. Przygotowując scenariusz liturgii słowa dla dzieci, możemy opuścić jeden czy 

drugi element rytu wstępnego, a inny z kolei rozbudować (DOM nr 40). Możemy zrezygnować                 

z czytań biblijnych, ograniczając się tylko do Ewangelii (DOM nr 41). Można z Ewangelii wybrać 

niektóre zdania, bardziej zrozumiałe dla dzieci, byle tylko nie zmienić kerygmatu biblijnego. Jeżeli 

czytania przeznaczone na dany dzień są za trudne, mało przystępne - możemy posłużyć się 

czytaniami uwzględniającymi okres liturgiczny (DOM nr 43). O wyborze czytań biblijnych winna 

decydować nie ilość, lecz ich jakość (DOM nr 44). 

Dyrektorium nie zezwala natomiast na zastępowanie tekstu biblijnego jego parafrazą. Zaleca jednak 

używanie przekładów dozwolonych w katechizacji dzieci (DOM nr 45). Przed czytaniami potrzebne 

są komentarze, ułatwiające zrozumienie tekstów biblijnych. Tekst biblijny mogą odczytać dzieci               

z podziałem na role (DOM nr 47). Wydaje się, że nie będzie nadużywaniem przesłania Dyrektorium, 

gdy przygotuje się z dziećmi inscenizację biblijnego wydarzenia. 

Zaleca się, by homilia była oparta na dialogu (DOM nr 48). Mając na uwadze ważną rolę języka 

obrazu, można w homilii zaprezentować rekwizyty, obrazy, przeźrocza - jako nośniki przedkładanej 

treści. 
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Należy z dziećmi przygotować odpowiednie pieśni i piosenki, które mogą zastąpić psalm 

responsoryjny czy Alleluja przed Ewangelią. Zamiast mszalnego wyznania wiary, dzieci mogą 

odmówić: pacierzowe (DOM nr 49). Ważną rolę odgrywa końcowe pouczenie przed 

błogosławieństwem, które winno uwzględniać praktyczne zastosowanie, by następował związek 

liturgii z życiem (DOM nr 54). Także rodzice winni otrzymać podobne przesłanie wezwań Pana 

Jezusa do realizacji z dziećmi w domowym kościele. 

6.  MODLITWY  EUCHARYSTYCZNE  DLA  DZIECI 

Następstwem adaptacji liturgii słowa dla dzieci, przedłożonym w Dyrektorium są modlitwy 

eucharystyczne znajdujące się w mszale na str. 353*, 359*, 363*. Wydaje się, że najbardziej 

klarowną jest druga modlitwa eucharystyczna. Pozostałe zawierają wiele treści, które stanowią 

kompendium historii zbawienia, lecz przez dzieci są odbierane jako bardzo trudne. Potrzebne jest 

przygotowanie propozycji pozostałych modlitw eucharystycznych dla dzieci, uwzględniających 

możliwości percepcyjne danego wieku. Także katecheci winni zaproponować lekcjonarz czytań oraz 

odpowiadający im śpiewnik, przeznaczony do Eucharystii dla dzieci. 

Przez kilka lat prowadziłem przewodnictwo liturgiczne i głosiłem kazania dla dzieci w jednej                

z parafii Częstochowy, według wytycznych Dyrektorium Mszy św. z udziałem dzieci. Eucharystia 

trwała około 35-40 minut. Dzieci z radością angażowały się na Mszy św. poprzez śpiew z gestami, 

śpiew-taniec, dialogowane kazania, spontaniczną modlitwę powszechną, procesję z darami itd. 

Obecnie stanowią duże grono młodzieży czynnie zaangażowanej w życie parafialnego Kościoła. 

Chociaż korzystają z katechezy w szkołach, tworzą kilkudziesięcioosobowy chór młodzieżowy przy 

parafii, wielu chłopców spełnia funkcje ministrantów i lektorów. Oprawa Mszy św. niedzielnej                   

i świątecznej przypomina celebrowaną w katedrze przez kleryków seminarium. W sondażu 

przeprowadzonym wśród młodzieży, ankietowani obiektywnie stwierdzili, że doświadczenie radości, 

czynnego zaangażowania wyniesione ze Mszy św. w okresach: dziecięcym i wczesnoszkolnym, 

pogłębianego poprzez dalszą eucharystyczną formację, zaowocowało świadomym udziałem                      

w parafialnej Eucharystii w wieku młodzieńczym. 

W liturgicznym formowaniu dzieci ważne zadanie do spełnienia mają katecheci. Należy otwierać 

przy parafiach świetlice dziecięco-młodzieżowe, w których będą funkcjonowały różne kółka 

zainteresowań: liturgiczne, wokalne, muzyczne. Na spotkaniach z dziećmi zainteresowanymi pracą 

owych kółek, możemy formować do czynnego i radosnego przeżywania Eucharystii, w której 

uczestnicy doświadczą spotkania z Jezusem i Jego słowem. 
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naszych czasach, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, 
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5
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

EWANGELICZNA POSŁUGA DZIECIOM 

BP ANTONI DŁUGOSZ 

Na Order Uśmiechu pracowałem przez całe moje kapłańskie życie. Służąc dzieciom, uważam 

ich za równorzędnych partnerów spotkania. 

Po ogłoszeniu mojej nominacji na biskupa pomocniczego w archidiecezji częstochowskiej zaczęto 

nazywać mnie „biskupem z marginesu‖, ponieważ od przeszło dwudziestu lat duszpasterzuję wśród 

narkomanów i alkoholików. Sam o sobie mówię, że jestem jedynym „ćpunem‖ w episkopacie. Od 

kilku lat noszę tytuł „biskupa od dzieci‖. Niektórym osobom zaciekawionym oryginalnym 

określeniem tłumaczę, że nazwano mnie tym imieniem, ponieważ posiadam infantylny umysł. 

Najlepszym wyjaśnieniem, dlaczego jestem „biskupem od dzieci‖ będzie przyznany mi Order 

Uśmiechu. Pracowałem na to wyróżnienie przez całe moje kapłańskie życie. Intuicyjnie 

wyczuwałem — co potwierdziły specjalistyczne studia — że dziecięcy wiek to jeden                                    

z najważniejszych okresów formacji wiary w życiu każdego człowieka. Pan Jezus prosi, by 

szczególną troską otoczyć dzieci, stawiając je za przykład bezgranicznego zawierzenia Bogu (por. 

Mt 18, 3). Nakazuje dorosłym stworzyć optymalne warunki kontaktu dzieci z Nim (por. Mk 10, 14). 

Przestrzega ludzi, by przykładem swego życia nie stali się powodem zgorszenia dla maluczkich (por. 

Mt 18, 6). We własnej ludzkiej naturze sam przechodzi ten etap życia, stąd religia nasza jest jedyną, 

w której tak dużą rolę odgrywają dzieci. 

Historia Orderu 

Etiologia Orderu Uśmiechu wyrasta z życia chorego chłopca, którego odwiedziła w szpitalu                  

w Konstancinie Wanda Chotomska. Chłopiec zaprzyjaźniony z bohaterami telewizyjnej 
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„Dobranocki‖ — kukiełkami Jackiem i Agatką — prosił pisarkę, by odznaczyła Jacka specjalnym 

orderem. Wanda Chotomska przedłożyła sprawę komisji zajmującej się problemami dzieci. 

Ogłoszono wśród najmłodszych konkurs na projekt medalu. Wpłynęło wiele rysunków śmiejących 

się zwierząt, drzew, kwiatów, ciał niebieskich, wśród których znalazło się uśmiechnięte słońce, 

narysowane przez dziewięcioletnią dziewczynkę. Ten projekt stał się wzorem do wykonania Orderu. 

Do polskiej Kapituły Uśmiechu przyznającej powyższe odznaczenie przystąpiło dwadzieścia kilka 

państw. Międzynarodowa kapituła w oparciu o prośby dzieci wybiera kolejnych kandydatów Orderu 

Uśmiechu. Są nimi: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, kardynał Franciszek Macharski, kardynał 

Henryk Gulbinowicz, biskup Ignacy Jeż. Ja jestem 844 kawalerem tego orderu. Przyznano mi go na 

prośbę dzieci naszego kraju, a szczególnie częstochowskich dzieci specjalnej troski, którym służę 

duszpasterską pomocą. Praktyki duszpasterskie prowadzę wśród dzieci przedszkoli sióstr zakonnych, 

szczególnie sióstr nazaretanek, a także podczas rekolekcji i misji parafialnych oraz w kilku centrach 

duszpasterskich dla ludzi specjalnej troski. 

Biskup wśród dzieci 

Kontakt z dziećmi spotykającymi się ze mną po raz pierwszy nawiązuję za pośrednictwem ich 

rodziców oraz tych dzieci, które przyzwyczaiły się już do mojej osoby. Nigdy się im nie narzucam 

cierpliwie oczekując, by same wybrały mnie do grona swoich przyjaciół. Staram się, aby każdy 

kontakt z Bogiem — na modlitwie, katechezie, na Mszy świętej czy innych nabożeństwach — dzieci 

przeżywały ze zrozumieniem i radością. Od doświadczenia opartego na pierwszych skojarzeniach 

zależy, czy dziecko przekona się do potrzeby i ważności tych spotkań. Staram się wybierać takie 

formy modlitwy, które najbardziej odpowiadają możliwościom percepcyjnym dzieci. Należy do nich 

modlitwa spontaniczna: gest, piosenka, taniec. Zwracam uwagę, by dzieci korzystały                          

z instrumentów perkusyjnych. Podczas katechezy wielopłaszczyznowe oddziaływanie na dzieci 

angażuje wszystkie ich zmysły: wzrok, słuch, dotyk, powonienie, a nawet smak. Służy mi do tego 

szeroki wachlarz pomocy oraz rozmaite metody. 

Dzieci w Nowej Ewangelizacji 

W przygotowaniu Eucharystii korzystam z wytycznych Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem 

dzieci z roku 1973. Wskazania tam zawarte realizuję zwłaszcza przy adaptacji liturgii słowa Bożego. 

Staram się, by dzieci świadomie i aktywnie uczestniczyły we Mszy świętej. Przygotowałem kilka 

propozycji scenariuszy nabożeństw różańcowych, majowych, czerwcowych, Drogi Krzyżowej oraz 

adoracji Najświętszego Sakramentu, adresowanych do dzieci. 

Nową formą ewangelizacji nazywam mój udział w programie telewizyjnym Ziarno adresowanym do 

dzieci i ich rodziców oraz katechezy w telewizji Trwam w niedzielnej Kropelce radości. Dzieciom 

adresuję książkę przybliżającą sposób korzystania z Pisma Świętego pod tytułem Dobry Bóg mówi 

do nas. Wcześniej napisałem biblijne zamyślenia dla dzieci, rodziców i katechetów zatytułowane 

Pismo Święte naszym przyjacielem. Jestem też współautorem homilii dla dzieci Słowa Jezusa 

prowadzą do nieba. 

Służąc dzieciom, uważam ich za równorzędnych partnerów spotkania. Pamiętam, że nie tylko ja 

staram się pomagać im w ich formacji religijnej i moralnej, ale że również one są moimi 

wychowawcami. Na ten aspekt uwrażliwia Matka Boża w Lourdes i w Fatimie, posyłając dzieci do 

dorosłych, oraz św. Jan Bosko i Janusz Korczak przypominający o charyzmacie dzieci jako 

pedagogów swych opiekunów i wychowawców. 

Bp Antoni Długosz — biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, profesor 

teologii (doktor habilitowany katechetyki), Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. 
Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie; w ostatnich latach występował                             
w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci Ziarno. 21 stycznia 2007 roku 
otrzymał Order Uśmiechu. 
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Wg http://www.opoka.org.pl/php/szukaj.php?noint=Y&author=Antoni_Długosz&typ=Tekst   

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

IŚĆ KU CHRYSTUSOWI 

ANTONI DŁUGOSZ, BISKUP POMOCNICZY CZĘSTOCHOWSKI 

Dwudziestosiedmiolecie posługi Jana Pawła II pozostawiło szczególne znamię na formacji 

katechetycznej Kościoła. W proroczym przesłaniu zapowiedział je Juliusz Słowacki: „Pośród 

niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. / Dla słowiańskiego oto Papieża otwarty tron. /               

A trzeba mocy, byśmy ten Pański dźwignęli świat: / Więc oto idzie Papież Słowiański ludowy brat". 

W 1979 r. pod krzyżem na placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II mówił: „Przybywam do 

was, by dać świadectwo o Chrystusie". Następnie rozwijał myśl dotyczącą roli, jaką Chrystus 

odgrywa w naszym życiu. Jako istoty rozumne i wolne - możemy Jezusa nie przyjąć, możemy 

realizować swój czysto ludzki przepis na życie. Lecz - kontynuując myśl Papieża: „Nikt z żyjących 

na ziemi nie jest w stanie w pełni zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem bez Chrystusa oraz jaki 

jest sens naszej egzystencji". Ów chrystocentryzm w przepowiadaniu Jana Pawła II występował 

przez cały jego pontyfikat. 

Taką postawę prezentuje w dzisiejszą niedzielę św. Jan Chrzciciel. Przygotowuje ludzi na nadejście 

Mesjasza. 

Narodowi izraelskiemu towarzyszy ta idea przez całą jego historię. Abraham otrzymuje obietnicę, że 

jego naród będzie błogosławieństwem dla wszystkich ludzi (Rdz 12,3). Król Dawid słyszy 

proroctwo Natana, że Mesjasz będzie jego potomkiem (2 Sm 7,12). Prorocy podają miejsce narodzin 

Zbawiciela (Micheasz) oraz szczególną działalność związaną z cierpieniem (Izajasz, Jeremiasz).              

Z kolei Jan Chrzciciel nawołuje do prostowania drogi, ponieważ nadchodzi Mesjasz. Jezusowa 

działalność koncentruje uwagę na konieczności nawrócenia i powrotu do wierności Bogu. 

Uroczysta inauguracja misji Chrystusa nad Jordanem kończy oficjalną posługę Jana. Najpierw daje    

o Nim świadectwo, by z kolei ukazywać realizację Jezusowego „przepisu na życie" czynami               

i słowami. Za wierność tej prawdzie oddaje życie. 

Kontynuację Janowego świadczenia o Chrystusie podejmujemy w sakramencie chrztu, by tę postawę 

ukazywać na co dzień. Jej owocem jest pogłębienie więzi i przyjaźni z Jezusem. W przyjaźni                     

z Jezusem nie ma zniewolenia; jest ona przeżywana na zasadzie dobrowolności. Jezus mówi do nas: 

Jeżeli chcesz być moim przyjacielem - zachowuj przykazania (por. Mt 19,21). 

Na spotkaniu z młodzieżą we Francji w 1986 r. Jan Paweł II mówił: „Nie mam złota ani srebra, nie 

mam gotowych odpowiedzi. Przychodzę do Was jako świadek Jezusa Chrystusa i mówię Warn, 

powtarzam za Chrystusem i Piotrem: «Wstań i idź», wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach                    

i zwątpieniach, żyj wyprostowany. Idź w Jego kierunku, aby zbudować wraz z Nim i wraz z Twoimi 

braćmi nowy świat". 

Jestem świadkiem Chrystusa, jeżeli mierzę siebie oraz innych ludzi nie miarą intelektualnych 

zdolności, nie miarą sprawności mięśni, zdrowia, także nie miarą wartości materialnych, lecz miarą 

sumienia. Sumienie jest głosem Boga interpretującym doświadczenia mojego życia oraz mojego 

otoczenia. Czy jestem przyjacielem Jezusa? Czy realizuję Jezusowy „przepis na życie"? Czy 

podobnie jak Jan Chrzciciel daję świadectwo o Jezusie? 

Wg http://www.opoka.org.pl/nauczanie/d_episkopatu/zestawienie.php          opr. mg/mg 

http://www.opoka.org.pl/php/szukaj.php?noint=Y&author=Antoni_D�ugosz&typ=Tekst
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

KATECHEZA  W  KOŚCIELE  PARTYKULARNYM 

BP  ANTONI  DŁUGOSZ 

Profetyczna misja Chrystusa powierzona Kościołowi (Mt 28,19n) realizuje się w wymiarze 

Kościołów partykularnych. Są nimi diecezje (KPK, kan. 368), którymi kierują biskupi diecezjalni. 

Piąta część Dyrektorium ogólnego o katechizacji omawia posługę katechetyczną w ramach 

partykularnego Kościoła (s. 181-232), prezentując zagadnienie w czterech rozdziałach. Pierwszy 

rozdział zajmuje się charakterystyką partykularnego Kościoła oraz jego pracownikami. Drugi 

omawia formację do katechetycznej posługi. W trzecim ukazano miejsca i drogi katechezy, by                  

w czwartym rozdziale zająć się organizacją katechetycznego duszpasterstwa w partykularnym 

Kościele. 

Kościołem partykularnym jest diecezja, w której "uobecnia się Kościół powszechny z wszystkimi 

swoimi elementami" (Kongregacja Nauki Wiary, list Communionis notio, 7: AAS 85/1993/84). 

Budowa i jednoczenie się diecezji opiera się na głoszeniu Ewangelii oraz na sprawowaniu 

Eucharystii. Dlatego podstawową działalnością ewangelizacyjną partykularnego Kościoła jest 

katecheza. Dzięki jej posłudze dokonuje się proces formacyjny pozwalający na poznanie, celebrację, 

przeżywanie oraz głoszenie Ewangelii (nr 217n.). 

KATECHECI  DIECEZJALNEGO  KOŚCIOŁA 

Pierwszym katechetą w Kościele partykularnym jest biskup diecezjalny. Katechezę w diecezji 

realizują kapłani, diakoni, zakonnicy oraz świeccy w łączności z biskupem. Odpowiedzialność za nią 

spoczywa na całej wspólnocie. Owocność katechezy zależy od formacji katechetów, opracowywania 

materiałów, organizacji oraz planowania. Dzięki katechezie prowadzącej do dojrzałej wiary, cała 

wspólnota Kościoła wzrasta i rozwija się. 

W posłudze biskupiej głoszenie i przekazywanie Ewangelii zajmuje główne miejsce. Jako "zwiastun 

wiary" (LG 25) i "autentyczny nauczyciel" (tamże) prowadzi ludzi do Chrystusa i przekazuje, jak 

należy wyznawać oraz żyć wiarą. Dzięki tzw. "charyzmatowi prawdy" (DV 8) biskup spełnia 

prorocką posługę poprzez misyjne głoszenie (ewangelizację) i katechezę. 

We wspólnocie partykularnego Kościoła biskup jest "pierwszym katechetą" (CT 63); kieruje 

katechezą (CT 63). Katecheza stanowi jedno z podstawowych zadań jego posługi (CT 12). 

Z taką działalnością wiąże się troska o "ludzi, pomoc i urządzenia, a także konieczne fundusze" 

(CT 63). Troskę o katechezę wyraża poprzez bezpośrednie interwencje w przekazywaniu Ewangelii 

wiernym i czuwaniu nad autentycznością wyznawania wiary, nad jakością tekstów                             

i wykorzystywanych pomocy (CT 63). Biskup winien wzbudzać oraz podtrzymywać szczery, 

katechetyczny zapał, troszczyć się o odpowiednie przygotowanie katechetów do ich zadań, a także 

ustalić w diecezji całościowy, szczegółowy i spójny program katechezy, odpowiadający potrzebom 

wiernych, usytuowany w diecezjalnych planach duszpasterskich oraz skoordynowany z planami 

Konferencji Episkopatu (nr 222n.). 

Kapłani, jako współpracownicy biskupów (PO 6.8.12), poprzez spełnianą posługę katechetyczną 

są "wychowawcami w wierze" (PO 6). Pobudzają także powołanie i pracę katechetów, niosąc im 

pomoc w realizacji katechetycznej misji. Szczególnym zadaniem proboszcza (KPK kan. 773)                   

w dziedzinie katechezy jest: budzenie wspólnej odpowiedzialności w odniesieniu do katechezy,                  

a także dowartościowanie katechetów i ich misji, troska o gruntowne przygotowanie katechezy i jej 

zaprogramowanie przez właściwe zorganizowanie i pokierowanie (CT 64), budzenie powołań do 

posługi katechetycznej, a także troszczenie się o formację katechetów, integrowanie katechezy                  
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z sakramentami i liturgią oraz utrzymanie więzi pomiędzy katechezą wspólnoty parafialnej                      

a diecezjalnymi programami duszpasterskimi (nr 225). 

Pierwszymi, którzy katechizują swoje dzieci, są rodzice. Doświadczenie chrześcijańskiej atmosfery 

rodzinnego domu, celebracja świąt, świadectwo wiary rodziców należą do "niezastąpionych" 

(CT 68). "Katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i poszerza ją" 

(CT 68). Życie rodzinne staje się drogą wiary i szkołą życia chrześcijańskiego, w której rodzice oraz 

dzieci nawzajem się ubogacają. W misji rodziców pomaga katecheza skierowana do nich. Domowy 

Kościół jest pierwszym środowiskiem, w którym dzieci oraz młodzież mogą otrzymać prawdziwą 

katechezę. 

Także osoby zakonne są powołane do posługi katechetycznej (CT 65). Powołanie to wypływa ze 

świadectwa ich konsekracji oraz z charyzmatu założycieli zakonów. 

Posługa katechetyczna realizowana przez świeckich wynika z sakramentu chrztu i bierzmowania - 

sakramentów powołujących do misji kapłańskiej, prorockiej oraz królewskiej Chrystusa (AA 2). 

Kościół pobudza i rozpoznaje to boskie powołanie i udziela misji do katechizowania. W zależności 

od sytuacji i potrzeb, jakie przeżywa wspólnota Kościoła, można uwzględnić różne typy katechetów, 

poczynając od "misyjnych", poprzez młodzieżowych, katechetów dla dorosłych, dla dzieci, 

katechetów prowadzących spotkania przedsakramentalne, katechetów dla osób trzeciego wieku, 

nieprzystosowanych i niepełnosprawnych, dla emigrantów i osób zepchniętych na margines. Lista ta, 

odnosząca się do różnych typów katechetów, nie jest zamknięta. Może być powiększona                         

w zależności od sytuacji kulturowej i religijnej. 

FORMACJA  KATECHETÓW 

Szczególną rolę w partykularnym Kościele zajmuje formacja do katechetycznej posługi. Jednym          

z jej aspektów jest duszpasterstwo katechetów, w ramach którego można wyróżnić: wzbudzanie 

powołania do katechizacji, popieranie animatorów odpowiedzialnych za katechizację, którzy 

podejmują odpowiedzialność na poziomie diecezjalnym, regionalnym i parafialnym. Katecheci 

winni uczestniczyć zarówno w formacji podstawowej, jak i stałej. Diecezjalne duszpasterstwo 

katechetyczne powinno przyznać absolutne pierwszeństwo formacji katechetów świeckich. 

"Formacja katechetyczna osiąga swój szczyt i centrum wtedy, gdy zdobywa się odpowiedniość                       

i zdolność do przekazywania ewangelicznego orędzia" (DCG(1971)111). Charakterystyczny cel 

katechezy winien przenikać całą formację katechetów (CT 5). Także aspekt eklezjalny winien 

towarzyszyć całej katechetycznej formacji. 

Formacja katechetów służy potrzebom ewangelizacyjnym. Potrzeba więc, by katecheci byli 

równocześnie nauczycielami, wychowawcami i świadkami. Formacja winna obejmować następujące 

wymiary: "być", "wiedzieć" oraz "umieć działać". "Być" katechety dotyczy jego wymiaru ludzkiego 

oraz chrześcijańskiego poprzez dojrzewanie w wierze i apostolstwie. Wymiar "wiedzieć" przenika 

podwójną wierność orędziu Bożemu i człowiekowi. Wymiar "umiejętności działania" zmierza do 

uczynienia z katechety wychowawcy człowieka (CT 22). 

Od katechety wymaga się dojrzałości ludzkiej, której wyrazem jest równowaga uczuciowa, zdolność 

relacji i dialogu, szacunek oraz miłość do katechizowanych (EN 79). Posługa katechetyczna winna 

żywić oraz karmić wiarę katechety, przyczyniając się do jej wzrostu. Formacja winna ożywiać 

świadomość apostolską katechety, jego zmysł ewangelizatora poprzez utożsamianie się z postacią 

Jezusa Chrystusa. 

Katecheta jest świadkiem oraz nauczycielem. Potrzebuje formacji biblijno-teologicznej, która 

dostarczy znajomości orędzia chrześcijańskiego skupionego wokół osoby Jezusa Chrystusa. Duszą 

formacji pozostaje Pismo Święte (DCG(1971)112). Doktrynalnym punktem odniesienia winien być 
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Katechizm Kościoła Katolickiego oraz katechizmy kościoła partykularnego lub lokalnego. Formacja 

winna tak oddziaływać na katechetę, aby mógł on nie tylko przekazać poprawnie ewangeliczne 

orędzie, lecz także przygotować katechizowanych na czynne przyjęcie tego orędzia. 

Na kształt formacji katechetów wpływają nauki humanistyczne: psychologia i nauki społeczne. 

Spełniają one służebną rolę w działalności ewangelizacyjnej. Formacja katechetów winna 

przygotowywać ich do niesienia pomocy uczniom w pogłębianiu i dojrzewaniu wiary.  

Katecheta winien osiągać własny styl katechizowania, dostosowując do swojej osobowości ogólne 

zasady katechetycznej pedagogii (DCG(1971)113); winien też być otwarty na metody aktywizujące 

grupy katechetyczne. 

Formacja katechetów może istnieć także w ramach wspólnot chrześcijańskich, w których doświadcza 

swojego powołania i pogłębia zmysł apostolski. Należy zwrócić uwagę na formacyjny aspekt szkół              

o charakterze podstawowym dla katechetów oraz na poziomie diecezjalnym lub międzydiecezjalnym 

dla osób odpowiedzialnych za katechezą. 

Podstawowe - podejmują się formacji obejmującej orędzie chrześcijańskie, znajomość człowieka, 

kontekst społeczno-kulturowy oraz pedagogię wiary. Drugi typ szkół dla odpowiedzialnych za 

katechezę będzie formował specjalistów różnych katechetycznych dziedzin. Formację katechetyczną 

na wyższym poziomie można otrzymywać w wyższych instytutach duszpasterstwa katechetycznego 

o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Struktura studiów winna być zorganizowana na wzór 

uniwersytetów. Powyższe uczelnie mogą przygotowywać nauczycieli katechetyki dla seminariów, 

domów formacyjnych lub szkół dla katechetów. 

"MIEJSCA"  KATECHEZY 

Rodzina, parafia, szkoła katolicka, stowarzyszenia, ruchy chrześcijańskie oraz kościelne wspólnoty 

są "miejscami" katechezy, czyli wspólnotowymi przestrzeniami, w których realizuje się katecheza 

(OLB 13). Te chrześcijańskie wspólnoty są początkiem, miejscem i celem katechezy. Katecheza jest 

zawsze ta sama, a "miejsca" katechizacji nadają jej charakterystyczne cechy. Rodzina jest 

"domowym kościołem" (LG 11), w którym rodzice są pierwszymi katechetami - wychowawcami w 

wierze. Rodzina jako "miejsce" katechezy przekazuje Ewangelię, dokonuje, dzięki świadectwu 

rodziców, wtajemniczenia w życie chrześcijańskie. Katechumenat chrzcielny jako "miejsce" 

katechezy formuje dorosłych, którzy pragną stać się chrześcijanami przez przyjęcie sakramentów 

wtajemniczenia. 

Parafia stanowi najbardziej znaczące miejsce, w którym formuje się chrześcijańska wspólnota.         

W niej rodzi się i wzrasta wiara poprzez posługę słowa Bożego, w aspekcie nauczania, wychowania             

i świadectwa. Parafia pozostaje "krzewicielką i inspiratorką katechezy" (CT 67). Parafia winna objąć 

systematyczną katechezą - dorosłych (CT 43; DCG(1971)20), zauważając osoby obojętne religijnie, 

organizować przedsakramentalne katechezy. Bardzo ważną rolę w życiu parafii odgrywają małe 

wspólnoty kościelne. Znaczący wkład do formacji ludzkiej wnoszą katolickie szkoły poprzez 

stworzenie atmosfery przenikniętej ewangelicznym duchem, pomaganie młodzieży w rozwijaniu 

osobowości oraz porządkowanie ludzkiej kultury zgodnie z orędziem zbawienia. Posługa słowa 

może być wypełniana w szkołach w różnorodnych formach: szkolnego nauczania, katechezy czy 

homilii. 

Ważną rolę formacyjną odgrywają stowarzyszenia i ruchy, w których katecheza jest zawsze 

podstawowym wymiarem formacji każdego ich członka. Wychowanie oparte na duchowości 

stowarzyszenia lub ruchu stanowi wielkie bogactwo dla Kościoła. W ostatnich latach bardzo 

rozpowszechniły się kościelne wspólnoty podstawowe, w których poszukuje się bardziej ludzkiego 

sposobu życia, gorliwego życia sprawami Kościoła. W nich pogłębiana jest przyjaźń, duch 
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odpowiedzialności, kreatywność, odpowiedź na powołanie, zainteresowanie problemami świata                 

i Kościoła. Katecheza przebiega w braterskim klimacie wspólnotowego życia. 

ORGANIZACJA  DUSZPASTERSTWA  KATECHETYCZNEGO 

Na terenie diecezji biskup przy pomocy referatu katechetycznego organizuje i kieruje katechetyczną 

działalnością. Referat katechetyczny ma za zadanie dokonywać analizy sytuacji (DCG(1971)100) 

diecezjalnej odnośnie do wychowania wiary, opracowywać programy działania (DCG(1971)103), 

formować katechetów oraz nieść im pomoc, opracowywać pomoce katechetyczne (DCG(1971)116-

124), rozwijać i popierać instytucje katechetyczne (DCG(1971)126). 

"Jest rzeczą wskazaną, ażeby różne diecezje zespalały własną działalność, jednocząc dla wspólnego 

pożytku doświadczenia i poczynania, obowiązki i pomoce; by diecezje bardziej przygotowane 

pomagały innym oraz by opracowywano program wspólnego działania obejmujący cały region" 

(DCG(1971)127). Zaleca się, by Konferencja Episkopatu powołała referat katechetyczny lub 

Ośrodek Krajowy do Spraw Katechezy, który służyłby potrzebom katechetycznym wszystkich 

diecezji w kraju poprzez publikacje, kongresy, środki społecznego przekazu, a także 

rozpowszechniał informacje i katechetyczne programy, koordynował działanie oraz pomagał 

diecezjom mniej rozwiniętym w dziedzinie katechezy. Może także nawiązać współpracę                           

z zagranicznymi ośrodkami w celu wymiany doświadczeń i pomocy. 

Posługę papieską w katechezie realizuje Ojciec Św. poprzez nauczanie oraz za pośrednictwem 

Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Kongregacja troszczy się o religijną formację wiernych, 

ogłasza normy dotyczące katechezy, czuwa nad przebiegiem katechetycznej formacji, udziela 

aprobaty Stolicy Świętej dla katechizmów oraz innych pism katechetycznych po uzgodnieniu              

z Kongregacją Nauki Wiary. 

Dyrektorium zwraca uwagę na koordynację katechezy w jej strukturach i w ramach duszpasterstwa 

diecezjalnego, by lepiej ukazała się jedność partykularnego Kościoła (CD 17). 

Każda diecezja winna kontynuować katechetyczny program, który w sposób systematyczny integruje 

różne katechetyczne procesy dotyczące dzieci i młodzieży, dorosłych i starszych wiekiem. 

Dyrektorium przypomina o katechezie stałej dla chrześcijan dorosłych. Należy wiązać działalność 

katechetyczną z działalnością misyjną. Katecheza powinna być postrzegana jako konsekwencja 

głoszenia misyjnego. Duszpasterstwo wychowania w diecezji winno ustalić konieczną koordynację 

między różnymi "miejscami", w których dokonuje się wychowanie wiary. Wszystkie działania 

wychowawcze kierują się do tej samej osoby: dziecka lub młodego. Stąd program wtajemniczenia 

chrześcijańskiego partykularnego Kościoła winien integrować różne zadania wychowawcze                       

i uwzględniać wymagania nowej ewangelizacji. 

Organizacja katechetycznej działalności zależy od wniosków pochodzących z analizy sytuacji 

religijnej, warunków socjologicznych, kulturalnych oraz ekonomicznych. Następnym etapem jest 

sformułowanie programu działania, który określa cele, środki katechetycznego duszpasterstwa                     

i normy z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. 

Działalność katechetyczna potrzebuje także narzędzi roboczych wykorzystywanych                             

w katechizacji. Należą do nich: dydaktyczne teksty, przewodniki dla katechetów i rodziców oraz 

środki audiowizualne, dla których kryterium doboru powinna być wierność Bogu i człowiekowi. 

Biskup diecezjalny - pierwszy katecheta lokalnego Kościoła - odpowiada za publikację 

katechizmów, których wyznacznikiem jest zgodność z Katechizmem Kościoła Katolickiego oraz 

uwzględnienie norm i kryteriów przedstawiania orędzia ewangelicznego nakreślonego przez 

Dyrektorium ogólne o katechizacji. 
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Dyrektorium przypomina, że skuteczność katechezy jest nieustannym darem Bożym za 

pośrednictwem działania Ducha, Ojca i Syna. Ani katecheza, ani ewangelizacja nie jest możliwa, bez 

działania Boga za pośrednictwem Ducha Świętego (EN 75). Najzdolniejszy katecheta, 

najdoskonalsze metody dydaktyczne nie są w stanie zastąpić dyskretnego działania Ducha Świętego, 

który jest podmiotem całej misji Kościoła (RM 21) oraz najlepszym katechetą. Duch Święty jest 

"głównym sprawcą całego dzieła katechizacji i nauczycielem tych, którzy je wykonują" (CT 72). 

opr. ab/ab 

Wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/9806V_06.html  

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

NASZA RADOŚĆ I NADZIEJA 

Poniedziałek, 21 maja 2007 (14:59) 

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Tego dnia cała uwaga dorosłych poświęcona jest właśnie 

najmłodszym. Organizowane są festyny i zabawy, a dzieci tradycyjnie obdarowywane są 

prezentami. Dzieciństwo często kojarzy się z najszczęśliwszym czasem w życiu, arkadią. Jednak to 

bardzo ważny okres, kiedy kształtuje się charakter oraz poglądy. 

Biskup Antoni Długosz z Częstochowy, nazywany "biskupem od dzieci", uważa, że 

dzieciństwo to czas, kiedy dzieciom powinno się poświęcać wiele uwagi. Biskup, który jest 

kawalerem Orderu Uśmiechu przyznawanego przez najmłodszych, jest dumny, że może posługiwać 

dzieciom. - Pan Jezus prosi, by szczególną troską otoczyć dzieci, stawiając je za przykład 

bezgranicznego zawierzenia Bogu (por. Mt 18, 3). Nakazuje dorosłym stworzyć optymalne warunki 

kontaktu dzieci z Nim (por. Mk 10, 14). Przestrzega ludzi, by przykładem swego życia nie stali się 

powodem zgorszenia dla maluczkich (por. Mt 18, 6). We własnej ludzkiej naturze sam przechodzi 

ten etap życia, stąd religia nasza jest jedyną, w której tak dużą rolę odgrywają dzieci - mówi biskup. 

Zaznacza również, że do siódmego roku życia człowiek formuje swoją postawę religijną, 

odniesienie do Pana Boga. - Często wydaje się nam, że dziecku można mówić o sprawach Bożych 

bez przygotowania. Tymczasem katecheza przedszkolna i wczesnoszkolna wymaga największego 

wysiłku i pracy. Dlatego też według bp. Długosza podczas lekcji religii czy homilii nie powinno się 

operować jedynie słowem, potrzebne są jeszcze inne nośniki, które będą pomocą w przekazywaniu 

treści dzieciom. - Katecheci i księża muszą także posługiwać się komunikatywnym językiem, przy 

czym nie mogą infantylizować. Bardzo poważnie trzeba traktować duszpasterstwo dzieci i solidnie 

się do tego przygotowywać.  

Powinna być radość 

Już w 1973 roku ukazało się Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci. Wskazania tam zawarte 

biskup realizuje zwłaszcza przy adaptacji liturgii słowa Bożego. - Niestety wielu księży nie pamięta 

o tym i nie dostosowuje treści liturgii do możliwości percepcyjnych dzieci. Żałuję bardzo, że 

"zarzynamy" często najmłodszych wieloma czytaniami, Eucharystie dla dzieci są bardzo długie, nie 

różnią się niczym od tych dla dorosłych. Przecież dla niektórych dorosłych struktura Mszy jest 

trudna, a co dopiero mówić o dzieciach. A chodzi o to, aby dziecko będąc na Mszy św., przeżywało 

radość ze spotkania z Jezusem i cieszyło się z uczestnictwa w Eucharystii.  

Biskup Długosz jest autorem kilku scenariuszy nabożeństw różańcowych, majowych, czerwcowych, 

Drogi Krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, adresowanych do dzieci. Napisał 

również książkę dla dzieci: "Dobry Bóg mówi do nas", w której przybliża sposób korzystania 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/9806V_06.html
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z Pisma Świętego, a także biblijne zamyślenia dla dzieci, rodziców i katechetów: "Pismo Święte 

naszym przyjacielem". Nagrał także płytę dla dzieci "Chrześcijanin tańczy".  

Wierzyć jak dziecko 

Według bp. Długosza katolicyzm eksponuje religijność dziecka, jego bezgraniczne zaufanie Panu 

Bogu. Dziecko nie ma wątpliwości w wierze, ufa Bogu i otwiera się na wszystkie prawdy, przy 

czym nie filozofuje i nie pyta, ile za to będę miał/miała. - Takiej postawy dziecka wszyscy 

powinniśmy się uczyć, dzięki wskazówkom, jakie daje nam Chrystus, by podchodzić do Boga 

i spraw wiary w taki sposób jak najmłodsi - podkreśla.  

Bp Antoni, jak sam przyznaje, chce być wierny dzieciom. I choć jego udział w programie "Ziarno" 

czy wspólne zabawy z dziećmi mogą niektórych szokować, to nadal zamierza posługiwać się 

w pracy uśmiechem, który łączy. - Uśmiech i pogoda ducha to najlepsze fundamenty, na których 

można budować odniesienie dziecka do Pana Boga - mówi biskup.  

Służąc dzieciom, bp Antoni uważa je za równorzędnych partnerów spotkania. Pamięta, że nie tylko 

pomaga im w ich formacji religijnej i moralnej, ale że są one jego nauczycielami. - Na ten aspekt 

uwrażliwia Matka Boża w Lourdes i w Fatimie, posyłając dzieci do dorosłych, oraz św. Jan Bosko 

i Janusz Korczak przypominający o charyzmacie dzieci jako pedagogów swych opiekunów 

i wychowawców - mówi. Biskup Antoni przy każdej okazji przypomina wielkie przesłanie Jana 

Pawła II: dzieci są radością i przyszłością rodziny, Kościoła, świata.  

Łukasz Drywa 

Biskup Antoni Długosz od 12 lat jest biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję Delegata ds. Młodzieży 

Nieprzystosowanej Społecznie. Z zamiłowania zajmuje się duszpasterstwem dzieci. Od wielu lat 

organizuje w parafiach i katolickich przedszkolach wzorcowe Msze św. dla dzieci, podczas których 

wygłasza dostosowane do wieku dzieci homilie - dialogowane, śpiewane, do których sam 

przygotowuje pomoce: rysunki, rekwizyty, posługując się nowoczesnymi środkami 

audiowizualnymi. 

Głosi rekolekcje dla dzieci nie tylko w kraju, ale i zagranicą: w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Niemczech, Anglii, Rosji i Ukrainie. Jest autorem książek dla dzieci. Swoimi 

nowatorskimi doświadczeniami pracy z dziećmi chętnie dzieli się z księżmi, klerykami 

i katechetami, podczas wykładów i spotkań katechetyczno-duszpasterskich. Z tego też względu 

nazywany jest po prostu "biskupem od dzieci". Ewangelizuje najmłodszych również poprzez 

telewizję. Biskup Antoni Długosz swoim biskupim zawołaniem uczynił łacińskie słowo "servire" 

co znaczy służyć. Ulubione motto bp. Antoniego Długosza to słowa Rabindranatha Tagore: 

"Śniłem, że życie jest radością. Przebudziłem się i stwierdziłem, że życie jest służbą. Zacząłem 

służyć i przekonałem się, że służba jest radością".  

ŁD 

Wg http://fakty.interia.pl/newsroom/news/nasza-radosc-i-nadzieja,913531  

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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http://fakty.interia.pl/newsroom/news/nasza-radosc-i-nadzieja,913531
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NIE DRĘCZMY DZIECI PACIERZEM 

 Rozmawiali: Aleksandra Klich i Jacek Noszczyk 2006-05-29, ostatnia aktualizacja 2006-05-24 

17:12:52.0  

Wg http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53663,3367690.html  

 

Dzieci tak straszy się spowiedzią, że siusiają przy konfesjonałach. Przeżywają gehennę, 

spowiadając się obcym ludziom, ukrytym za zasłoną. To jest jak spotkanie z jakimś bobokiem  
 

Z księdzem biskupem Antonim Długoszem  

rozmawiają Aleksandra Klich i Jacek Noszczyk  

 

 
 

Jaki prezent dostał Ksiądz Biskup na komunię?  
 

Jestem pechowcem. Podczas Pierwszej Komunii zemdlałem, przy ołtarzu podtrzymywała mnie 

siostra sercanka. Na grupowym zdjęciu stoję naburmuszony i cierpiący. Z domu zabrało mnie 

pogotowie prosto do szpitala. To była szkarlatyna. Nic więc nie pamiętam z komunii. Żadnych 

przyjęć, prezentów... 

 

Wie Ksiądz Biskup, co to jest iPod?  

 

Nie, ja jestem właśnie w Starym Testamencie... 

 

To w tym roku najpopularniejszy prezent na komunię. Mały komputer kosztuje przynajmniej  

 

tysiąc złotych. 

 

Ojej, to ja już kompletnie nie rozumiem dzieci... 

 

Ale na pewno Ksiądz wie, kto to jest jeleń?  

 

Pewnie mnie państwo znów zaskoczycie. 

 

To dziadek albo wujek, których można z okazji komunii naciągnąć na takiego iPoda...  

 

To jakaś wyjątkowa religijność... Czyli można nawet zarobić na Panu Jezusie? Może więc 

powinienem jeszcze raz pójść do Pierwszej Komunii? A poważnie: jeśli chcecie państwo znać moje 

zdanie na ten temat, to nie widzę w tym żadnej winy dzieci. Je deprawują dorośli. To oni robią              

z komunii show, podczas którego najważniejsze są stroje, przyjęcie, prezenty. Uczta w zamawianych 

znacznie wcześniej lokalach. 

 

Komunia bez prezentów?  

 

Tak. Podczas komunii nie powinno być żadnych prezentów. Jeśli bardzo chcemy, możemy je dać 

dziecku np. z okazji początku albo końca roku.  

 

Niektórzy katecheci namawiają, by dziecku dawać pieniądze, które później ono może 

http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53663,3367690.html
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przekazać np. ubogim. W taki sposób uczy się pomagania potrzebującym.  
 

Nie, żadnych prezentów. 

 

Jest Ksiądz Biskup bardzo surowy. W czym przeszkadza przyjęcie, stroje i prezenty?  
 

Taki obrządek nie ma nic wspólnego z sakramentem. Nie ma też nic wspólnego z dzieckiem, chodzi 

w nim wyłącznie o zaspokojenie potrzeb dorosłych. To element polskiej obrzędowości, jakiś 

magiczny rytuał. 

 

Jeśli chrzestni domagają się wielkiego przyjęcia z alkoholem, to nie muszą przyjeżdżać. Komunia 

będzie ważna też bez nich. Mogą ich zastąpić naturalni rodzice. 

 

Słyszę też często, że komunia to najważniejszy moment w życiu dziecka. To nieprawda, to jedna                

z wielu ważnych chwil. Na pewno nie najważniejsza. A rodzice tak się czasem zachowują, jakby 

zorganizowanie komunii było zamknięciem etapu wychowywania dziecka. Sprawili się z komunią                

i mają spokój. 

 

 

Dlaczego Księdzu Biskupowi nie podobają się np. strojne sukienki?  

 

Wolę proste alby, takie same dla wszystkich. Biedni są tak samo ubrani jak bogaci. Dzieci sobie nie 

zazdroszczą. Wielokrotnie obserwowałem, jak się zachowują dziewczynki w tych nowych, pięknych 

sukienkach. Oglądają koronki, różyczki, myślą o napomnieniach mamy: uważaj, jak wyglądasz, 

żebyś sobie nie zburzyła fryzury, żebyś się nie zbrudziła. Podobnie chłopcy: porównują garnitury, 

koszule. Staram się przekonać rodziców, by decydowali się na alby, ale jak nie chcą, ich sprawa.  

 

Dziś niewiele polskich dzieci nie idzie do komunii. Nawet ateiści kupują córce sukienkę i robią 

przyjęcie dla rodziny. Po to, by ich dziecko nie było w szkole dyskryminowane.  
 

Rozumiem takie postawy, bo wynikają z miłości do dziecka. Choć jako ksiądz wolałbym, gdyby 

posłanie dziecka do Pierwszej Komunii wynikało z ukształtowanej postawy religijnej, by jego 

rodzice byli praktykujący. 

 

Jednak jeśli dziecko miałoby być dyskryminowane z tego powodu, że nie przystąpiło do komunii, 

zrobiłbym wszystko, by mu to umożliwić. 

 

W takiej sytuacji najważniejsze jest, by nie było pęknięcia między tym, co dziecko słyszy w domu,            

i tym, czego nauczyło się na religii. Że np. na religii słyszy, iż nie wolno kłamać i oszukiwać,              

a w domu - żeby się tym nie przejmować. 

 

Ale to, że ktoś nie jest katolikiem, nie oznacza, że oszukuje...  

 

Oczywiście. Zawsze powtarzam, że tym, którzy nie mają przeszkód w praktykowaniu sakramentów 

świętych, Bóg daje normalną drogę zbawienia, drogę Kościoła, sobie zostawia nadzwyczajną. 

Miłość Pana Boga nie ogranicza się przecież do działalności sakramentów Kościoła, dlatego jest 

Bogiem miłosierdzia. To Bóg, który zbawił Judasza. 

 

Komunia to stres dla dzieci pochodzących z rodzin niepełnych, których rodzice są rozwiedzeni 

albo które wychowują opiekunowie.  

 

Dlaczego? 

 

Bo księża zmuszają, by np. rodzice podchodzili z dzieckiem do ołtarza i - jeśli mogą - 
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przystępowali do komunii. Jak są po rozwodzie, to nie mogą przyjąć komunii i bezradnie stoją 

z boku. A cała parafia patrzy...  

 

To poniżenie dzieci i rodziców przed parafią. Rodzice mają stać w tłumie. Kto może, ten przystępuje 

do komunii, kto nie może, nie przystępuje. I tyle. To niedopuszczalne tak samo jak zmuszanie 

dorosłych ludzi do spowiedzi. 

 

Często komunia w kościele to większy show niż ten domowy organizowany przez rodziców. 

Długie msze, dziękowanie katechetom, kościół tonący w kwiatach, wstążkach.  
 

Nie wolno z liturgii robić teatru. Słyszę, że komunie trwają po kilka godzin. To straszne. Jeśli ja 

odprawiam taką mszę, trwa najwyżej 40 minut. I jest wszystko: eucharystia, rozmowa z dziećmi, 

śpiewanie. Nie ma tylko dziękowaczek i witaczek. A często ta akademia po mszy to kolejna godzina 

wspólnego męczenia księdza, dzieci i rodziców. 

 

Współczuję dzieciom, które muszą znosić te wielogodzinne udręki. Dziecko ma prawo krótko i 

radośnie przeżyć komunię. 

 

Przed komunią katecheci egzaminują maluchy z pacierza. Dziewięciolatki muszą wkuć 

kilkadziesiąt trudnych i długich formułek. Inaczej nie zostaną dopuszczone do komunii.  

 

To nieporozumienie. Zawsze przestrzegam katechetów, by nie zmuszali dziecka do tradycyjnego 

pacierza. On jest za trudny dla kilkulatków. Niestety, księża każą wkuwać 'Ojcze nasz', czy 'Zdrowaś 

Mario'. Skutek jest taki, że dziecko mówi słowa, których nie rozumie. Szybko dochodzi do wniosku, 

że rozmowa z Panem Bogiem to potworna nuda. Za chwilę w ogóle przestanie się modlić. 

Tymczasem modlitwa to rozmowa. Jak dziecko rozmawia z mamą, to też nie używa gotowych 

formułek, prawda? Mówi: 'Kocham cię, mamo, dobrze, że jesteś ze mną'. To samo powinno umieć 

powiedzieć Bogu. 

 

Jak katecheci reagują na takie rady?  

 

Mówią, że do komunii dziecko musi umieć pacierz. A ja odpowiadam: 'Może, ale nie musi'. 

Niektórzy katecheci denerwują się: 'Zrobiłem im klasówkę i pacierza nie potrafią'. Wtedy ja pytam: 

'A czy ksiądz nauczył je modlitwy?'. Pacierz to nie jest jedyna i najważniejsza forma modlitwy. 

Modlić się można ciszą, ukłonem, śpiewem, tańcem. 

 

Mówię: 'Niech to sobie ksiądz zakoduje, że dziecko ma się nauczyć rozmawiać z Bogiem'.                     

I wtedy naburmuszony katecheta daje mi spokój. Może coś mu zostanie z rozmowy ze mną? 

 

 

Jednak tradycyjna polska pobożność polega właśnie na klepaniu formułek.  
 

Chodzi o to, by wrócić do istoty poszczególnych terminów religijnych i je poprawnie odczytywać. 

Skoro mówimy, że modlitwa jest rozmową, to znaczy, że mówię tak, jak rozumiem, i tak, jak 

potrafię. To prawda, że przez lata modliliśmy się tylko z modlitewników, do dziś wielu Polaków tak 

robi. Pewnie to wina formacji, zawinił dom i katecheci, którzy powielali takie formy pobożności. 

Jeśli komuś to odpowiada, jego sprawa, ale powinien pozwolić modlić się innym tak, jak chcą.  

 

Dzieci bardzo przeżywają spowiedź - wyznanie win obcemu człowiekowi. Zawsze musi być ona 

złym doświadczeniem, traumą wspominaną przez lata?  

 

Sam bardzo przykro wspominam swoją pierwszą spowiedź. Spowiadał mnie proboszcz, który był 

biskupem i nie miał doświadczenia z dziećmi. Przy każdym grzechu pytał mnie, ile razy. Kto to jest 

w stanie zapamiętać? Strzelałem więc, ile mogłem. Potem dostałem jakąś straszną pokutę, chyba 
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różaniec, nawet nie pamiętam, czy ją odprawiłem. Ja bym największemu grzesznikowi takiej pokuty 

nie zadał! 

 

Czasem dzieci tak straszy się spowiedzią, że siusiają przy konfesjonałach. Przeżywają gehennę, 

spowiadając się obcym ludziom, ukrytym za zasłoną, w ciemnościach. To jest jak spotkanie z jakimś 

bobokiem. 

 

Dziecko ma przeżyć radość z powodu spowiedzi, a nie lęk. Lepiej byłoby, gdyby spowiedź 

odbywała się nie w konfesjonale, ale w jasnym pomieszczeniu z krzyżem, ze stołem nakrytym 

białym obrusem. Rodzice powinni przyprowadzić tam dziecko, najlepiej byłoby, gdyby spowiadało 

się u księdza, który jest dobrym znajomym, nie obcym człowiekiem. Wiele zależy też od rodziców. 

Sam pamiętam, jak mama pomagała mi zrobić rachunek sumienia. Stawiała mi pytania, a ja w 

myślach miałem sobie odpowiedzieć, czy popełniłem dany grzech. Dziecko w domu powinno 

przeprosić rodziców, oni powinni je przytulić, tak by poczuło, czym jest przebaczenie.  

 

Podczas przygotowania do spowiedzi rodzice zwykle po raz pierwszy rozmawiają z dziećmi              

o trudnych sprawach, m.in. seksie. To dobry moment?  
 

O płciowości trzeba z dzieckiem rozmawiać zawsze, nie tylko z okazji spowiedzi. Dziecko nie może 

kojarzyć płciowości z grzechami i czymś złym, trzeba mu wytłumaczyć, że płeć, różnice między 

kobietą i mężczyzną to normalna sprawa, coś, co podoba się Bogu.  

 

To od rodziców dziecko powinno się dowiedzieć, jaka jest różnica między kobietą i mężczyzną. 

Przecież to nie jest trudno powiedzieć: Bóg daje inne ciało mamusi, inne mnie, ty jesteś mężczyzną, 

więc masz takie ciało jak ja, będziesz miał siostrę, będzie miała takie ciało jak mama. I że dzięki tym 

różnicom może narodzić się nowy człowiek. 

 

Jeśli tak będziemy rozmawiać z dzieckiem, to nie będzie problemu, dziecko nie będzie miało głupich 

skojarzeń, nie będzie wiązać płciowości z żadnym świństwem. Gorzej, jeśli uświadomi ulica. 

 

Dziecko przyjmie taką rozmowę o płci normalnie. To rodzice zachowują się dziwnie. Kiedyś 

podczas lekcji religii w przedszkolu mówiłem o Zwiastowaniu. Że Matka Boża zgodziła się urodzić 

Pana Jezusa i przez dziewięć miesięcy nosiła go w brzuchu tak jak was, dzieci, nosiły wasze 

mamusie. Pamiętam do dziś spłoszone spojrzenia mam, które były na tej katechezie. Jakbym mówił 

jakieś straszne rzeczy. 

 

A co odpowiedzieć kilkulatkowi, który pyta, jak dostał się do brzucha mamy?  
 

Śmieszy mnie, gdy ludzie mówią, że dziecko rozwija się pod sercem, jakby brzuch był gorszy od 

serca. Trzeba spokojnie tłumaczyć: 'Pan Bóg chce, by ludzie przekazywali życie, pragnie, by coś 

dawał tata, a coś dawała mama. Tata dał cząstkę siebie, mama też. Po to się przytulają'. 

 

Podobnie spokojnie trzeba reagować, gdy przebieramy się, a dziecko wchodzi do pokoju. Nie należy 

krzyczeć: 'Uciekaj', ale spokojnie powiedzieć: 'Kochanie, wyjdź, mamusia się przebiera, zaraz do 

ciebie przyjdzie'. Nie robić show z tego, że dziecko widzi, jak jesteśmy nadzy.  

 

Podobnie, jeśli dziecko jest zaniepokojone erekcją prącia, trzeba spokojnie powiedzieć, że to 

normalne. Najważniejsze, żeby dziecko o sprawach płci usłyszało od rodziców. 

 

Dzieci, pytając o różne sprawy, nie mają niczego złego na myśli. Pamiętam, że gdy byłem mały, 

zapytałem mamę, co by było, gdyby siostra zakonna urodziła dziecko. Spokojnie odpowiedziała:            

'To musiałaby odejść z zakonu i wychować je'. To mi wystarczyło. Ja nie miałem wtedy żadnych 

grzesznych myśli. Po prostu skojarzyłem, że skoro zakonnica jest kobietą, to pewnie może urodzić 

dziecko. 



 88 

 

Kto deprawuje dzieci? Dorośli! Kto wymyśla różne dewiacje seksualne? Dorośli. Doszło do tego,            

że gdy pojechałem do Chicago, kolega mnie przestrzegł: 'Jak pójdziemy do szkoły, a dzieci się będą 

chciały do ciebie przytulić, to ręce w górę i uciekaj'. Powiedziałem, że bez przesady, nie ma mowy. 

Ja będę się zachowywał tak jak w Polsce. Nikt mi nie będzie imputował dewiacji. Nie będę dzieciom 

bronił, żeby się do mnie przytulały, o nie. Niech sobie dorośli o mnie myślą, co chcą, kicham na to. 

Przecież ja jestem dziadkiem tych wszystkich dzieci. 

 

Księża, koledzy nie mówią, że występy w 'Ziarnie' są infantylne?  
 

Dostałem kiedyś anonimowego maila, że robię show z mszy świętej. Odpowiedziałem, że dziękuję 

za informację i przepraszam, że byłem powodem zgorszenia, ale staram się realizować dyrektywę 

Watykanu z 1972 roku o liturgii dla dzieci. Z poważaniem. Dał mi spokój. Nie ma człowieka, który 

by odpowiadał wszystkim. 

 

Jak jadę na rekolekcje, to też biorę ze sobą kompakty i bębnię. Dzieci łapią natychmiast, 

wyśpiewamy, wyskaczemy modlitwę. Dorośli patrzą najpierw zdziwieni, jak puszczam tango na 

dziękczynienie, ale później im się podoba i się przyłączają. Och, jak ja uwielbiam tango. Nie takie 

przerabiane jak w 'Tańcu z gwiazdami', ale klasyczne, piękne... 

 

Lubi Ksiądz Biskup tańczyć?  
 

Uwielbiam. Gdy jestem na weselu, a jest dobra muzyka, to przychodzę do domu głodny. Nie mam 

czasu na jedzenie, cały czas jestem na parkiecie.  

 

Zresztą przeszedłem dobrą formację w domu kultury w Częstochowie. Najpierw byłem w kółku 

stolarskim, ale to mi nie odpowiadało, przeszedłem do tanecznego, otarłem się o kółko żywego 

słowa i kukiełek. To wszystko przydało mi się, gdy zostałem katechetą. Do dziś potrafię zrobić 

kukiełkę i teatrzyk dla dzieci. Bo ja nie jestem katechetolog, tylko katecheta praktyk. Zawsze 

powtarzam studentom: 'Jako pomoc dydaktyczna wystarczycie na pół godziny, nawet jeśli jesteście 

bardzo przystojni. Potem trzeba coś pokazać, zaśpiewać'. 

 

Bo katechizowanie najmłodszych jest bardzo trudne. Trzeba trafić do świata, którego my, dorośli, 

już nie pamiętamy. Formacja religijna kształtuje się do siódmego roku życia. Wtedy najwięcej czasu 

trzeba poświęcić dziecku, tak by nie bało się Boga, by nie stał się karykaturą. Trzeba bardzo dużo 

mówić z dziećmi prostym, komunikatywnym językiem. To się zresztą przydaje w kontaktach z 

dorosłymi. Zawsze powtarzam, że każda parafia powinna mieć swoją mszę dla dzieci, bo dorośli 

bardzo ją lubią. Jest krótka i przynajmniej rozumieją, co ksiądz mówi. 

 

Czego Księdza nauczyły dzieci?  

 

Szczerości, otwartości i tolerancji. One nigdy się nie obrażają, zawsze mówią, co myślą. 

 

Co Ksiądz Biskup odpowiada, gdy pytają: 'Po co jest Bóg?'?  

 

Że gdyby Go nie było, nas by nie było. 

 

A kto Go stworzył?  

 

On był zawsze. Nie rozumiesz? To dobrze, bo Pan Bóg jest dla nas tajemnicą. Gdybyśmy Go 

rozumieli, to sami bylibyśmy Bogami. 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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NIEBO DLA ZIOMALA 

Wiara. 

O tym, jakich słów używać, rozmawiając o Bogu, mówi Mirze Suchodolskiej ksiądz biskup 

Antoni Długosz 

Newsweek: "Sorry, Boże, ale moich starych czcić się nie da. Są beznadziejni. Chyba zdajesz 

sobie z tego sprawę?! Jeśli są twoim darem dla mnie, to wielkie dzięki! Póki co daj mi siłę, żeby 

ich nie nienawidzić" - to jedna z modlitw zamieszczonych w modlitewniku dla młodzieży                  

"Z Bogiem na czacie" autorstwa dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego. To nowy styl 

zwracania się do Pana Boga jakby był naszym ziomalem.  

 

Ksiądz biskup Antoni Długosz: Nie bardzo mi się ten styl podoba, zwłaszcza że nie jest to 

spontaniczna modlitwa młodego człowieka, tylko słowa osoby duchownej. Powtarzam księżom                  

i katechetom, z którymi mam zajęcia, że bez względu na środowisko, z jakim ma się do czynienia, 

do ludzi należy mówić poprawną polszczyzną. Nawet jeśli ta grupa sama posługuje się żargonem czy 

gwarą. Bo ani młodzież, ani Ślązacy czy Kaszubi nie lubią, kiedy ksiądz się zgrywa i próbuje mówić 

tak jak oni.  

 

W ten sposób księża próbują się bardziej zbliżyć do ludzi, przełamać dystans.  

- A wychodzi sztucznie. Zresztą nie ma potrzeby, by ksiądz za wszelką cenę próbował 

być fajny i się kumplował. Od duszpasterzy ludzie oczekują czegoś innego - przyjaźni, 

rady, przykładu. Jan Paweł II chodził w sutannie, nie używał żargonu, a gromadziły się 
wokół niego tłumy.  
 

A dlaczego ksiądz biskup unika w kazaniach zwrotu "bracia i siostry", tak lubianego  

przez duchownych?  

- Nie uważam, aby ten termin zbliżał ludzi Wolę mówić "drodzy przyjaciele", "kochani". Tak samo 

nie "tykam" osób przy konfesjonale, choć to przyjęte. Właściwsza jest forma "proszę pana", "pani". 

Doświadczenie grzeszności jest tak przykre, że ten, kto zdecydował się na spowiedź, zasługuje na 

szacunek z mojej strony.  

 

Jest też ksiądz znany z tego, że mówi krótko i na temat.  

- Bo dorosły człowiek jest w stanie skoncentrować się na kazaniu z dziesięć minut, a dziecko nie 

dłużej niż trzy minuty. Zwracając się do dzieci, nigdy nie używam pojęć zaczerpniętych                            

z filozofii czy teologii. Na przykład termin "łaska". Dla dzieciaków ze środowiska wiejskiego 

"łaska" to małe zwierzątko, które dusi kury. A dla dzieci miejskich "łaska" to pojęcie abstrakcyjne, 

one operują konkretami. Wolę więc mówić "dar" albo "prezent", zwłaszcza że te słowa pozytywnie 

się kojarzą, działają na wyobraźnię. Właśnie taki powinien być język katechezy - komunikatywny. 

Ładny, literacki, ale prosty. Żeby ludzie, do których mówię czy piszę, nie potrzebowali słownika 

wyrazów obcych, aby go zrozumieć.  

 

Samo słowo już dziś nie wystarczy. Ksiądz ze swoim aktorskim zacięciem czasem odprawia 

prawdziwe show na ambonie - z tańcem, śpiewem, rzucanymi na ścianę obrazami.  
- Bodźce słuchowe i wzrokowe są najsilniejsze, puszczam więc muzykę, posługuję się pantomimą, 

scenkami rodzajowymi, by tylko przykuć uwagę, skłonić do słuchania.  

 

Taka ekstrawagancja wszystkim się podoba?  

- Po jednej z mszy świętych, które prowadziłem dla najmłodszych, dostałem list od pewnego pana, 

który zarzucił mi, że z ofiarowania zrobiłem cyrk i kabaret. Odpisałem, przepraszając go pięknie, że 

uraziłem jego uczucia, wytłumaczyłem, dlaczego pewne rzeczy robię tak, a nie inaczej, ale nie wiem, 

czy go przekonałem.  
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Ostatnio coraz łatwiej o obrazę uczuć religijnych i coraz częściej w ich obronę włącza się 

prawo. Niedawno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upomniała radio TOK FM, gdyż 

prowadzący satyryczną audycję powiedział słuchaczowi, że nie wierzy, iż ten nie uprawia seksu 

przedmałżeńskiego.  
- Gdyby to był program katolicki, miałbym zastrzeżenia do postawy prowadzącego. Ale                           

w świeckim programie satyrycznym trudno mi się tu dopatrzyć obrazy czyichś uczuć. Mamy dziś 

tyle różnego rodzaju programów radiowych i telewizyjnych, że jeśli nam jeden nie odpowiada, 

przełączamy odbiornik na drugi.  

 

To zdaniem księdza biskupa nie należy karać za obrazę uczuć religijnych? 

- Na myśl przychodzą mi tu pamiętniki Sartre'a, który opisuje w nich, jak od małego był straszony 

Bogiem. Uwierzył wreszcie, że jeśli dzieje mu się coś złego, to dlatego, że był niegrzeczny, źle się 

zachował i dlatego Bóg się na niego pogniewał. Kiedyś Sartre potknął się o dywan i wylał flakon 

atramentu. Zaczął krzyczeć i przeklinać, że nie chce takiego Boga.  

 

Łódzki zespół Normalsi nagrał płytę, na której każdy utwór odpowiada jednemu przykazaniu 

z dekalogu. Najpierw był zachwyt, rekomendacja od MEN, a potem się z tego pomysłu 

wycofano. Dlatego, że na okładce były "niemoralne" sceny z obrazu Hieronima Boscha 

"Piekło".  

- Cóż powiedzieć? Dorośli różnie reagują na nowe formy ewangelizacji...  

-  

Przed przyjściem tutaj rozmawiałam z kolegą, który uważa, że o Bogu nie powinno się mówić 

potocznym językiem, a wysublimowaną, archaiczną polszczyzną, aby wprowadzić dystans 

stosowny do mówienia o rzeczach świętych. A msze święte powinny być po łacinie.  
- Wtedy dla wielu osób byłyby niepojętą tajemnicą. A przecież Bóg chce być blisko ludzi. Z tego 

samego powodu nie podoba mi się np. pomysł tłumaczenia Pisma Świętego na gwarę góralską czy 

śląską - bo to zmniejsza krąg odbiorców, powstaje Biblia dla wtajemniczonych.  

Jednak msza odprawiana po łacinie ma intrygujący klimat tajemniczego misterium.  
- Ludzie byli tak przyzwyczajeni do mszy po łacinie, że po reformie liturgicznej skarżyli się, że 

ksiądz mówiąc w znanym im języku, strasznie przeszkadza w modlitwie. Pewna starsza pani 

narzekała: "Jak msza była po łacinie, to ja sobie spokojnie różaniec zmówiłam, litanię do Matki 

Bożej...". A przecież msza nie jest ofiarą tylko księdza, a wszystkich zgromadzonych. Tych bardziej 

i mniej uczonych. I tych z marginesu, którymi wszyscy pogardzają.  

Ksiądz biskup opiekuje się ludźmi uzależnionymi od narkotyków, kobietami odsiadującymi 

wyroki, młodzieżą z Ochotniczych Hufców Pracy. Mówią o księdzu: biskup od marginesu.  

- I jeszcze - jedyny ćpun w Episkopacie. Bo próbuję powiedzieć tym niechcianym i niekochanym, że 

Pan Bóg ich kocha, mimo że na własne życzenie skomplikowali sobie życie. Tylko czeka, aż pukną 

się w czoło i zrozumieją, że zawalili sprawę, że są uzależnieni. Mają wciąż otwarte drzwi.  

 

A jeśli oni w Boga nie wierzą?  
- Nikogo nie pytam - wierzy, nie wierzy, czy jest poszukującym. Ludzi uzależnionych 

przychodzących do ośrodka Betania, którym kieruję - też nie. Ważne jest, że ktoś chce się ze mną 

spotkać. Pamiętam człowieka, który przeszedł w Betanii leczenie, ale nigdy nie poprosił mnie                  

o spowiedź ani inne sakramenty. Zaprzyjaźni- liśmy się, przyjeżdża wraz z żoną do nas w 

odwiedziny, ale o religii nie rozmawiamy. Bo światopogląd nie może być narzucony przez 

wspólnotę czy jakiegoś guru. To nie islam, gdzie za odejście od religii grozi kara śmierci. Pan Jezus 

mówi: to twoja decyzja, czy będziesz moim uczniem, przyjacielem, czy wybierzesz życie beze mnie.  

 

Jezus daje ludziom wybór, ale rząd niekoniecznie. Po informacjach, że ocena z religii ma 

wpływać na promocję, w kilku miastach Polski odbyły się uczniowskie protesty.   
- Mam wrażenie, że Polacy wciąż mają zakodowany sposób myślenia, który narzucił im system 

totalitarny - że religia jest zagrożeniem, opium dla ludu. Bez rozmów z rodzicami usunięto religię ze 

szkół. A to rodzina jest najważniejszą wspólnotą, to jej służy szkoła, władza, Kościół. I jeśli 
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powstają wątpliwości, decydować powinni rodzice. To od nich zależy, czy dziecko ma chodzić na 

religię, czy nie. Jeśli zaś ktoś deklaruje się jako katolik, powinien chcieć jak najwięcej się o swej 

wierze dowiedzieć.  

 

Wierzyć niekoniecznie znaczy wiedzieć. I na odwrót.  

- Ale czasem dochodzi do bardzo żenujących sytuacji, kiedy przychodzą do mnie wykształceni, 

wydawałoby się, mądrzy ludzie mieniący się katolikami, którzy o swojej wierze nie mają pojęcia, a 

domagają się sakramentów. Pamiętam taką młodą parę, chcieli się pobrać. Pytam, czy byli 

bierzmowani. Chłopak zrobił wielkie oczy, a dziewczyna, żeby ratować sytuację, mówi: "No, nie 

pamiętasz, jak nam ksiądz posypywał głowę popiołem". Albo inna sytuacja, inżynier lotnik na 

towarzyskim spotkaniu zaczął dowodzić, że "Pan Jezus to jest katolikiem, bo się ochrzcił, ale Matka 

Boska to Żydówka". To przecież ignorancja na najwyższym poziomie. Gdzieś trzeba ludzi nauczyć 

podstaw wiary. 

Ja obstaję, że miejsce na naukę religii jest w katechetycznych salach, nie w szkole, bo przymus 

budzi niechęć. W parafiach, gdzie coś ciekawego się dzieje, jest pełno młodych, nie trzeba ich 

zmuszać do przychodzenia siłą.  

- A ja uważam, że najwyższy czas, aby ludzie się określili, choćby poprzez to, że zapiszą dziecko na 

religię w szkole. Albo jestem wierzący i poważnie traktuję formację religijną swojego dziecka, albo 

daję sobie spokój i nie oszukuję nikogo, że ja rzekomo wierzę, tylko nie praktykuję. Trzeba być 

zimnym albo gorącym, nie można być letnim.  

W naszym kraju wypada mieć ślub kościelny, wypada ochrzcić dziecko w kościele. Mam 

wrażenie, że to kwestie nie tyle religijne, co kulturowe.  

- I w efekcie traktujemy sakramenty jak rytuały magiczne. Dlatego polski katolicyzm jest często taki 

powierzchowny i ludowy. Aby było inaczej, trzeba zgłębiać wiedzę religijną. To prawda, co pani 

mówiła, że wiedza nie równa się wiara. Ale wiedza pomaga uwierzyć. 

 

NEWSWEEK 17.04.2006 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BP ANTONI DŁUGOSZ O NAUCE RELIGJI 

Wrzesień 22nd, 2007 autor  

Biskup Antoni Długosz odpowiada na pytania dziennikarki ―Gazety Wyborczej‖ o sens nauki religii. 

Przekonuje między innymi, że katecheza nie powinna być nudnym obowiązkiem szkolnym i wbrew 

wielu środowiskom nie może wrócić do salek katechetycznych. 

Ksiądz zdecydowanie odrzucił sugestie, by nauka religii w szkole obniżyła prestiż zajęć. 

Przypomniał, że przedmiot ten wrócił do szkoły w 1990 roku na prośbę rodziców, a katecheza                 

w przykościelnych salkach wcale nie była tak kolorowa, jak przedstawiają to niektórzy. Małe sale, 

zajęcia łączące kilka różnych roczników, to ówczesna codzienność - mówi dziennikarce ―Gazety 

Wyborczej‖ biskup Długosz. 

Argumentem przeciwko nauce religii w szkole nie jest też, według biskupa Długosza, brak 

nauczycieli etyki. Zwraca uwagę, że to nie wina Kościoła, że brakuje nauczycieli tego przedmiotu. 

Chociaż przyznaje, że w każdej placówce taki nauczyciel powinien być. 

Ksiądz zdecydowanie odrzucił argument o nieprzygotowaniu katechetów do pracy w szkole. Jak 

podkreślił biskup, poziom dydaktyczny księży to sprawa bardzo indywidualna. Podobnie jak nie 

zgodził się z postulatem, by nie wliczać oceny z religii do średniej ocen. ―Zależy mi na tym, by 

http://www.seniornet.pl/2007/09/22/gazeta-wyborcza-bp-antoni-dlugosz-o-nauce-religji/


 92 

wreszcie katecheza była wartością dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół‖ - 

powiedział biskup Długosz. 

Cały wywiad z biskupem Antonim Długoszem na temat nauki religii w szkole publikuje ―Gazeta 

Wyborcza‖. 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BISKUP ANTONI DŁUGOSZ O POMNIKACH OJCA ŚWIĘTEGO  

 
 Rozmawiali Dorota Steinhagen i Józef Krzyk 15-04-2005 , 

ostatnia aktualizacja 15-04-2005 20:35 

 

- Ja bym inwestował w człowieka, bo człowiek jest 

największą wartością Pana Boga, Papieża także - mówi 

częstochowski biskup pomocniczy Antoni Długosz, pytany            

o sposoby upamiętnienia Jana Pawła II. 
 

Gazeta: Co możemy teraz zrobić dla Jana Pawła II?  
 

Biskup Antoni Długosz: To, o co zawsze prosił Papież, także w 

swoim testamencie: módlcie się za mnie i odprawiajcie za mnie 

msze święte. A ja bym jeszcze dodał: postępujcie tak, jak ja wam 

dałem, może niedoskonały, przykład. Patrząc na mnie, starajcie 

się doskonalej postępować i upodabniać swoje życie do tego, 

które ukazuje nam Chrystus. 

 

Możemy to zrobić przez stworzenie sanktuarium Jana Pawła 

II?  
 

- Lepiej inwestujmy w ludzi. Ja bym tworzył fundacje dla dzieci 

i młodzieży. Jeżeli nie będziemy inwestowali, także materialnie, 

w dzieci i młodzież, to przegramy. Stwórzmy im godziwe 

warunki rozwoju i życia. Stypendia fundujmy, żeby mogli 

studiować. Jest przecież także fundacja Jana Pawła II. To jest 

najwspanialsza sprawa, to są żywe pomniki, z których Ojciec 

Święty będzie najbardziej zadowolony. 

 

A te pomniki spiżowe?  
 

- Są bardzo przemijające. Widzimy sami w Częstochowie, co się 

stało ze spiżowymi pomnikami, które nam system totalitarny 

przypominały. Co człowiek stawia, jest przemijające. Ja bym 

inwestował w człowieka, bo człowiek jest największą wartością 

Pana Boga. Papieża także. 

 

Ale to jest takie mało spektakularne. Przed pomnikami 

można się spotkać, kwiaty położyć...  

 

- Jako częstochowianin chciałbym, żeby pomnik Papieża stanął na pl. Daszyńskiego, vis-a-vis 

kościoła św. Zygmunta. Bo on by mi przypominał, o czym Papież nauczał, co głosił. To byłby znak. 

Ale jako katecheta powtarzam - inwestowałbym w dzieci i młodzież. 

 

 

 

 

 
Fot. Grzegorz Skowronek / 

AG 
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http://miasta.gazeta.pl/czestochowa/8,35271,2642028.html
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Czyli stawiajmy w Częstochowie hospicjum im. Jana Pawła II czy pomnik na pl. 

Daszyńskiego?  

 

- Ja bym był najpierw za inwestycją w ludzi, czyli w tych, którzy mają kłopoty ze zdrowiem,                     

a nawet może są nieuleczalnie chorzy, żeby mieli odpowiednie warunki. To byłby największy 

pomnik, z którego by się cieszył Papież. Jeżeli starczy funduszy, możemy ten znak wierności Ojcu 

Świętemu zbudować też ze spiżu.  

 

Jest to fragment wywiadu przeprowadzonego w piątek, 15 kwietnie z biskupem Antonim 

Długoszem. Całą rozmowę - na wiele tematów - opublikujemy wkrótce. 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

KS. BP ANTONI DŁUGOSZ  

Rodzice często nie mają czasu, by zjeść posiłek z dzieckiem. Tymczasem, jeżeli ono nie doświadczy, 

czym jest stół w domu, to nie doświadczy potem, czym jest msza święta. 

 

 

Z ks. bp. Antonim Długoszem o religijności dzieci, książkach i rodzinie rozmawia Dominika 

Szczawińska – Ziemba  

Często jest Ksiądz Biskup nazywany „biskupem dzieci”. Czy ten tytuł zobowiązuje? Czy jest to miłe, 

serdeczne określenie, czy może coś więcej? 

Uważam, że duszpasterstwo dzieci wymaga największej solidności. Im młodsze dziecko, tym 

trudniej do niego dotrzeć, z tego względu, że niewiele pamiętamy z czasów, kiedy my sami 

przeżywaliśmy ten wiek. A jednak trzeba im także przybliżać prawdy objawione. Zresztą Pan Jezus 

zobowiązuje do tego, mówiąc, żeby dopuścić dzieci do Niego. Dlatego też wybrałem duszpasterstwo 

dzieci i cieszę się z tego, że w ich imieniu występuję, bronię przekazu prawd wiary, jak również –           

w miarę swoich możliwości – piszę dla nich homilie, książki, występuję w programie telewizyjnym 

„Ziarno‖, spotykam się z nimi na Mszach świętych, w przedszkolach prowadzonych przez siostry 

zakonne. 

Kiedy prowadzę rekolekcje parafialne, w szczególny sposób staram się, by dzieci przeżywały radość 

ze spotkania ze mną, a przede wszystkim ze spotkania z Panem Bogiem, który przeze mnie do nich 

mówi. Nie jest to więc jakiś tytuł, który sobie sam nadałem. Zresztą nazywają mnie również 

„biskupem marginesu‖, a ja nazywam siebie jedynym ćpunem w Episkopacie, dlatego że zajmuję się 

także duszpasterstwem narkomanów i alkoholików. Określenie „biskup dzieci‖ bardzo sobie cenię, 

dlatego że wymaga solidnej pracy – przygotowania, przemyślenia i pójścia zawsze z czymś, co im 

się pokaże, co będą mogły usłyszeć, a co będzie również nośnikiem treści, które będę chce się 

przekazać. Dziecko ma silniejszy zmysł wzroku niż słuchu i dlatego słowa nie mogą być jedyną 

pomocą dydaktyczną w kontaktach.  

Tutaj chyba pojawia się problem niedocenienia tego, że dziecko jest poważnym, myślącym i bardzo 

krytycznym odbiorcą. Można to zauważyć na Mszach świętych dla dzieci lub czytając książki 

przygotowane dla najmłodszych czytelników. Wydaje nam się, że cokolwiek powiemy – często                
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w sposób trochę naiwny, trochę infantylny – to dziecko na pewno przyjmie. Czego należy unikać, 

żeby nie popełniać błędów? 

Musimy pamiętać, że do siódmego roku życia dziecko formuje swoją postawę wiary. To 

najważniejszy okres w życiu. Wiemy, że jeżeli ma ono negatywne doświadczenie Pana Boga, 

świętych, to później, gdy wejdzie w kryzys wiary w okresie dojrzewania, może nigdy już z Panem 

Bogiem się nie spotkać. Dlatego wymagam, przynajmniej od samego siebie i od duszpasterzy dzieci, 

by bardzo solidnie traktowali swojego odbiorcę katechezy i uczestnika Mszy świętej.  

Przypominam Dyrektorium Mszy świętej z udziałem dzieci z 1973 roku. Już wtedy Kościół był 

świadom tego, że trzeba dokonać adaptacji Liturgii Słowa. Zresztą w ogólnych zarysach struktura 

Mszy świętej jest za trudna nawet dla dorosłego człowieka, a co dopiero dla dzieci.  

Mówi się, że dziecko nie musi chodzić na Mszę świętą. Ja uważam, że im wcześniej rozpocznie, tym 

lepiej będzie dla niego. Byle tylko nie doświadczało nudy i dłużyzny. Staram się więc, by nośnikami 

treści Słowa Bożego były obrazy – przezrocza, rekwizyty, nagrania. By było to tak zwane 

wielopłaszczyznowe oddziaływanie, a zwłaszcza przez bodźce wizualne, bo dzisiaj dzieci 

wychowują się obcując z językiem obrazu, poprzez telewizję czy Internet.  

Podobną sytuację widzę w posłudze katechetycznej. Kiedyś się mówiło: „Wiesz, jest spotkanie                

z dziećmi – coś im tam pobożnego powiesz‖. Mówienie do dzieci wymaga żmudnego wysiłku                

i trzeba wychodzić od doświadczenia dziecka, które jest mu bliskie i znane, aby potrafić poprawnie 

odczytać kerygmat biblijny i językiem prostym, ale nie infantylnym, przekazać to, co Pan Bóg mówi 

w danym wycinku Ewangelii. Należy wreszcie tak to przedstawić, by dziecko widziało, że Słowo 

Boże jest żywe i zobowiązuje do praktycznego zastosowania Go w swoim życiu.  

Wracając do meritum sprawy, uważam, że wszystkie parafie powinny mieć Msze święte z udziałem 

dzieci, ale musi je przygotowywać specjalna ekipa ludzi złożona z duszpasterzy, katechetów, 

rodziców, młodzieży, dobrego zespołu muzycznego. Ważne jest, by dzieci w trakcie takiej Mszy 

mogły korzystać z instrumentów perkusyjnych, czynnie i świadomie brać udział w Eucharystii.  

Jedną z ogromnych pomocy w mówieniu dzieciom o Bogu są książki. Dzisiaj wydawnictwa ścigają 

się w zachęcaniu do zakupu ich propozycji. Pierwszym odbiorcą nie są oczywiście dzieci, tylko 

rodzice, bo to oni muszą dokonać wyboru. Na co Ksiądz Biskup wskazałby, by nie zgubić się                   

w gąszczu księgarskich propozycji, by wybrać coś, co na pewno jest wartościowe? 

Trzeba pamiętać, że książki religijne nie mogą przedstawiać świata duchów w obrazach. Mam tutaj 

na myśli Pana Boga, anioły, diabły, także Ducha Świętego. Dla dziecka świat duchów musi pozostać 

tajemnicą. Do siódmego roku życia, ale i później, dziecko bazuje na autorytecie rodziców                  

i wychowawców. Jeżeli wcześniej zetknie się z tajemnicą, później będzie mu łatwiej przyjąć 

tajemnicę Trójcy Świętej czy obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Jeśli mu wszystko będziemy 

pokazywać – w przypadku świata duchów nieprawdziwe rysunki Pana Boga jako dziadziusia czy 

aniołów jako uskrzydlone istoty – to później będzie przeżywało dylemat, będzie chciało wszystkiego 

doświadczyć i sprawdzić. Trzeba więc zwracać uwagę na obrazki występujące w książkach.  

Ważna jest też tematyka. Nie twierdzę, że idealnie mówię do dzieci, ale wydałem Pismo Święte dla 

tej grupy odbiorców. „Dobry Bóg mówi do nas‖. Konsultacji dokonał ks. prof. dr hab. Jan 

Charytański, który przemyślał treść, jaką chciałem przekazać, a także ocenił ilustracje. Wszystkie 

poprawki naniosłem i myślę, że ta publikacja jest jedną z propozycji właściwego kontaktu 

najmłodszych z Pismem Świętym. 

Boję się książek, które są nagminnie tłumaczone z języka angielskiego, często wywodzące się ze 

wspólnot protestanckich. Boję się, że niektórzy robią duży biznes na niewiedzy rodziców 

kupujących te publikacje, które nie stanowią pomocy, nie formują we właściwy sposób dziecka 

religijnie, a stwarzają potem poważne trudności.  

Napisałem również z moim uczniem, ks. Ceglarkiem, dwa tomiki homilii dla dzieci na rok A i B pt. 

„Słowa Jezusa prowadzą do Nieba‖. Te książki pomogą rodzicom przygotować się z dziećmi do 

Mszy świętej.  
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Rodzice powinni krytycznie oceniać każdą pozycję, którą zamierzają kupić. Jeśli nie wiedzą, jak to 

zrobić, to najlepiej zwrócić się o pomoc do katechetów znających mentalność dziecka                           

i odpowiedzialnie przygotowujących przekaz katechetyczny dla najmłodszych. 

Powiedzieliśmy już o książkach katolickich, które mają przybliżyć dziecko do Boga, ale oczywiście 

to nie są jedyne lektury dla dzieci. Na rynku pojawiają się przeróżne publikacje. Jak je oceniać? 

Dyskusje toczą się np. wokół lektur, w których obecna jest magia, wróżby, choćby wyzwalający tyle 

emocji przykład Harrego Pottera. Chyba nie chodzi o to, by świat dziecka zupełnie pozbawić 

elementów magicznych. Jak więc wybrać, jak rozsądnie to rozważyć? 

 

Nie wypowiadam się na temat Harrego Pottera, ponieważ nie lubię filmów science fiction czy 

odwołujących się do magii. Jednakże dziecko potrzebuje świata fantazji. Dlatego uważam, że w jego 

życiu najważniejsze są baśnie i bajki – te tradycyjne. Tam jest walka dobra ze złem, ale dobro 

zawsze zwycięża. Te bajki proponowałbym rodzicom. Przestrzegałbym przed grami 

komputerowymi, w których jest wiele agresji. Dzieci wszystko przeżywają bardzo emocjonalnie                 

i nie umieją odróżnić fikcji od rzeczywistości. Są przecież przypadki, że znęcają się potem nad 

słabszymi albo nawet w wypadkach skrajnych dochodzi do zabójstwa. Dziecko musi przeżyć świat 

fantazji, bo dla niego, w pewnym okresie życia, wszystko żyje: i klocki, i misie, i lalki. Ale zawsze 

kontrolowałbym i patrzył na to, jaki jest wydźwięk, ostatni akcent baśni, czy bajek. Trzeba też 

kontrolować filmy. Podobne kryteria należy stosować do gier komputerowych.  

Ja wychowywałem się na tradycyjnych baśniach i cieszę się z tego. Wiem, że dziecko potrzebuje 

baśni i bajek. Ono dopiero później wchodzi w realia związane z naszą rzeczywistością. Bywa, że                

w trudniejszych momentach wraca do tych pozytywnych doświadczeń, które zapamiętuje sobie            

z dzieciństwa, z przeczytanych książek. 

Czy wraca Ksiądz Biskup do lektur z dzieciństwa, nie tyle czytając je znów od deski do deski, ale 

choćby pamięcią? Jakie to książki? 

Przede wszystkim baśnie Andersena. One są bardzo pozytywne. Ich autor szalenie wyczuwał 

psychikę dziecka. Baśnie braci Grimm też są dobre. Jest również wiele bajek pisanych przez 

polskich poetów i warto też je brać pod uwagę. Są na przykład bardzo ciekawe wiersze Jana 

Brzechwy. Pierwszą lekturą, którą dostałem w pierwszej klasie, była „Kaczka dziwaczka‖. Długo 

recytowałem ją z pamięci. Sądzę, że dużo jest takich lektur, na których dziecko będzie się 

pozytywnie wychowywało, a nie będzie kodowało agresji, przemocy czy bardzo skrajnych 

zachowań. 

Na koniec pytanie świąteczne. Jaka jest recepta na to, by z dzieckiem dobrze spędzić święta                 

z uwzględnieniem książki? 

Jeśli chodzi o święta, to wydaje mi się, że dobrze byłoby wrócić do tradycji stołu. Rodzice często nie 

mają czasu, by zjeść posiłek z dzieckiem. Tymczasem jeżeli ono nie doświadczy, czym jest stół               

w domu, to nie doświadczy potem, czym jest Msza święta, Eucharystia. Proponuję też rodzicom, by 

w pięknie przeżywanej wigilii był akcent religijny. Niech tatuś przeczyta krótki fragment                     

z Ewangelii, poprowadzi wspólną modlitwę z dziećmi, połamie się opłatkiem. Przy wigilijnym stole 

życzmy sobie nie tylko zdrowia, ale i dobra, umiejętności kochania Pana Boga. Niech na święta 

dzieci otrzymają najpiękniejszy prezent jakim są po prostu przebywający z nimi, nie goniący za 

niczym rodzice. Wolałbym, żeby rodziny więcej czasu spędzały na wspólnych rozmowach przy 

stole, niż przed ekranem telewizyjnym, bo nawet piękny i wzruszający film nie zastąpi osobistych 

kontaktów. Najpiękniejszym filmem i przedstawieniem dla dziecka jest świadomość, że tatuś                    

i mamusia mają dla niego czas. A najlepiej się to udaje, gdy jest dobre jedzenie. Wydaje mi się więc, 

że trzeba wiązać spotkania przy stole z dobrym posiłkiem i z tym, by wtedy już naprawdę rodzice 

całkowicie poświęcili się dzieciom i mieli czas dla nich. 
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Przede wszystkim proponuję śpiewanie tradycyjnych kolęd przy zapalonej choince, bo to jest bardzo 

przyjemne. A do tego jakiś akcent Bożego Narodzenia, może film związany z wigilią czy 

wydarzeniami z Ewangelii Dziecięctwa Pana Jezusa. Trzeba wybrać się też na jasełka, odwiedzić 

żłóbek i tam troszkę z dziećmi podarować nowo narodzone Dzieciątko. Kiedyś w „Ziarnie‖ 

powiedziałem, że święta, w których nie pamiętamy o Panu Jezusie, tylko o prezentach i jedzeniu, to 

nie są święta. 

Dziękuję bardzo za rozmowę! 

Wg http://gloria24.pl/c_index.php?akcja=wypowiedzi&iWypId=19  2006-07-27, wywiad 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

PIELGRZYMKA PARLAMENTARZYSTÓW 
 

Do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej przybyła wczoraj 18. 
Pielgrzymka Parlamentarzystów. Około 100 posłów i senatorów uczestniczyło 

we wspólnym Różańcu i Eucharystii. 

 
 

Jak poinformował o. Stanisław Tomoń z Biura Prasowego Jasnej Góry, Mszy św.                 

w kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp Antoni Długosz, sufragan 
częstochowski. W koncelebrze uczestniczyli ks. Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz 

parlamentarzystów, i ks. Jacek Dzikowski, kapelan kaplicy sejmowej. 

- Przybywacie tu, na Jasną Górę, aby za pośrednictwem Matki Bożej zaczerpnąć jak 

najwięcej światłości Jezusowej, tak bardzo potrzebnej w podejmowaniu wszelkich 
decyzji, w poszukiwaniu prawdziwego dobra, aby - jak modlił się ks. Piotr Skarga - 

zapomniawszy swoich pożytków, służyć Ojczyźnie, matce naszej - tymi słowami witał 

pielgrzymów o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry. 
 

W homilii ks. bp Antoni Długosz mówił o odpowiedzialności, jaka spoczywa          

w rękach parlamentarzystów. Stwierdził, że Jasna Góra składnia do refleksji 
nad "odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej 

wolności" oraz nad koniecznością współpracy na rzecz dobra wspólnego. - 

Naród troszczący się o swoją przyszłość promuje rozwój nauki i oświaty         

w zdrowym klimacie wolności - podkreślił ksiądz biskup. 
 

Na zakończenie do zebranych zwrócił się marszałek Sejmu Marek Jurek. - Przede 

wszystkim chcemy dziękować Matce Bożej, naszej Królowej, w tym roku, kiedy nasz 
Sejm podjął trudne dzieło; dzieło, które w tym roku się rozstrzygnie: próbę 

podniesienia do rangi konstytucyjnej ochrony prawa do życia od momentu aż do 

samego końca, kiedy człowiek musi być publicznie, również przez innych, chroniony - 
powiedział, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę. 

 

Po Eucharystii parlamentarzyści zwiedzili klasztor. 

 
MMP 
NASZ DZIENNIK 
 
Sobota-Niedziela, 3-4 lutego 2007 r., Nr 29 (2742) 
 
Dział: Wiara Ojców 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

http://gloria24.pl/c_index.php?akcja=wypowiedzi&iWypId=19
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WYWIAD Z KSIĘDZEM BISKUPEM ANTONIM DŁUGOSZEM  

PREZENT OD PANA BOGA 

  

  

  

> Dlaczego chrzest daje nam nowe życie, chociaż już się urodziliśmy? 

– Pan Bóg jako nasz Ojciec tak nas kocha, że pragnie, abyśmy byli nie tylko dziećmi 

naszych rodziców, ale także Jego dziećmi. Stajemy się nimi w sakramencie chrztu, podczas 

którego dostajemy od Pana Boga nowe życie – życie Boże, poprzez które jesteśmy braćmi                 

i siostrami Pana Jezusa. 

  

> W trakcie chrztu spotykamy się z Trójcą Świętą. Jak to się dzieje, bo Trójcy Świętej nie 

widać ani nie słychać? 

– Chrzest otrzymujemy w imię Trójcy Świętej, która w nas zamieszkuje. Trójcy Świętej 

nie możemy zobaczyć, ponieważ Pan Bóg nie ma ciała. Ludzie czytający Pismo Święte tak 

podczas katechezy, jak podczas Mszy świętej, udzielają głosu Trójcy Świętej i wtedy słyszymy 

głos samego Pana Boga. 

  

> Dlaczego w czasie chrztu musimy być obmyci wodą? 

– Woda jest widzialnym znakiem tego, że mamy odpuszczony grzech pierworodny: 

umieramy dla zła, a rodzimy się do przyjaźni z Panem Bogiem. 

  

> W jaki sposób przez chrzest wchodzimy do królestwa Bożego? 

– Pan Jezus mówi: „jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 

królestwa Bożego” (J 3, 5). To królestwo budujemy z Panem Jezusem na ziemi. Jest to 

królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Od nas zależy, czy do niego wejdziemy.  

  

> Czy po chrzcie od razu zostaje się świętym? 
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– Podczas chrztu stajemy się Bożymi dziećmi. Świętość jest prezentem od Pana Boga. 

Możemy ten prezent utracić, jeżeli nie będziemy realizować „Jezusowego przepisu na życie”, 

który streszcza dziesięć przykazań Bożych. Dochowując im wierności, stajemy się świętymi. 

Ten proces trwa przez całe nasze życie. 

> Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Julita Mendyka  

  

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

PROBLEMATYKA  WSPÓŁCZESNEJ  KATECHEZY 

BP  ANTONI  DŁUGOSZ 

Profetyczna posługa Kościoła zwraca uwagę na rzeczywistość dokonującą się podczas katechezy, na 

której dochodzi do spotkania człowieka z Bogiem. 
[ 1 ]

 Katecheza jako osobowe spotkanie angażuje 

uczniów, którzy pod kierunkiem katechetów dokonują refleksji nad doświadczeniami swojego życia 

w kontekście rozwiązania proponowanego przez Boga. Interpretacja egzystencjalnych problemów 

katechizowanych przy pomocy Bożej odpowiedzi winna doprowadzić do życiowej decyzji 

uczestników katechezy. 
[ 2 ]

 Odpowiedź uczniów: wolitywna, uczuciowa oraz czynu decyduje                   

o owocności prorockiej posługi. 
[ 3 ]

 Katecheza tylko wtedy spełni swe zadanie, kiedy dochowa 

wierności Bogu i człowiekowi. 
[ 4 ]

 

Dochowanie wierności Bogu uzależnione jest od poprawnego odczytania biblijnego kerygmatu, 

którym jest Boże wezwanie oraz pouczenie skierowane do katechizowanych. Biblijny kerygmat 

wyraża intencję Boga, by zbawić wszystkich ludzi. Boży plan zbawienia - ukazany w Biblii - 

wskazuje na ingerencje Boże wyrażone słowami oraz czynami. 
[ 5 ]

 Bóg udziela samego siebie 

człowiekowi, 
[ 6 ]

 by ten przyjął Bożą miłość i interpretował swoje życie przez pryzmat Bożego 

pouczenia. Na katechetów spada obowiązek poprawnego głoszenia kerygmatu zbawienia, 
[ 7 ]

 inaczej 

mówiąc: dochowania wierności Bogu. 
[ 8 ]

 

Odczytanie owego kerygmatu wymaga przede wszystkim dogłębnego przygotowania biblijnego 
[ 9 ]

 

oraz zastosowania kryteriów hermeneutyki biblijnej. Przesłanie zbawcze jest zawsze skierowane do 

człowieka. Dlatego głosiciele Bożego słowa mają także dochować wierności człowiekowi. 
[ 10 ]

 

Spełnią ów postulat, jeżeli na katechezie będą poruszali zagadnienia składające się na doświadczenia 

życiowe odbiorców Bożego słowa, posługując się komunikatywnym językiem, nazywanym 

"językiem katechezy", oraz stosowali metody i pomoce odpowiadające możliwościom percepcyjnym 

uczniów. 
[ 11 ]

 

I.  ANTROPOLOGICZNE  UKIERUNKOWANIE  KATECHEZY 

Na przestrzeni historii katechezy jej budowa oscylowała między wiernością Bogu a wiernością 

człowiekowi. Katecheza tzw. "stopni formalnych" (nazywana także katechezą monachijsko - 

wiedeńską) 
[ 12 ]

 to struktura katechezy, która prezentuje w swoim przesłaniu wierność człowiekowi. 

Oparta była ona na zasadzie poglądowości i cały swój przekaz materiału układała zgodnie                        

z możliwościami uczniów, często kosztem samego teologicznego przekazu. W katechezie tej Pismo 

św. było wykorzystywane tylko jako tzw. "pogląd", a nie źródło katechezy. Inaczej mówiąc, 

tematyka biblijna stanowiła potwierdzenie tych treści, jakie katecheta przedkładał terminologią 

ludzką nad temat Boga. 

Sytuację zmienił austriacki jezuita J. A. Jungmann, 
[ 13 ]

 który zwrócił uwagę na misję, jaka wiąże się 

z działalnością katechety. Jest on Heroldem Boga, Jego keryksem 
[ 14 ]

 - ogłaszającym w imieniu 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR001
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR002
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR003
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR004
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR005
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR006
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR007
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR008
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR009
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR010
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR011
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR012
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR013
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR014
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Boga prawdy o zbawieniu. Zbawcze prawdy katecheta winien przedkładać w oparciu o treści 

zawarte w Piśmie św., które jest Bożym słowem. Katecheta winien tak mówić o Bogu, jak sam Bóg 

mówi o sobie w Piśmie św. Dlatego Biblia ma być źródłem naszego katechetycznego 

przepowiadania; pytamy ją o wyjaśnienie i w niej szukamy wszystkich odpowiedzi na interesujące 

nas kwestie. Katecheza prezentująca strukturę kerygmatyczną rozpoczynała spotkanie od 

obwieszczenia, odczytania słowa Bożego, które potem było medytowane, wyjaśniane, by z kolei 

można było wyciągnąć wnioski do realizacji w życiu. 

Struktura katechezy kerygmatycznej dochowywała wierności Bogu. Jednak mało łączyła tematykę 

biblijną z Życiem uczniów. Z tej racji doszło do odnowy antropologicznej, która w prezentowanej 

strukturze katechezy dochowała wierności Bogu i człowiekowi. 
[ 15 ]

 

Na zainteresowanie się na katechezie życiem człowieka i tym wszystkim, co dokonuje się na ziemi, 

wpłynęły następujące racje: współczesny ateizm, 
[ 16 ]

 ograniczający ludzką egzystencję tylko do 

ziemskiego życia, mentalność młodych oraz wskazania Kościoła. 

Ateizm sugeruje maksymalne wykorzystanie przyjemności, nie licząc się z żadną moralnością. Owa 

hedonistyczna i utylitarna postawa stanowi największe niebezpieczeństwo dla młodego człowieka, 

który jest na etapie odkrywania swojej tożsamości, sensu życia, światopoglądu, formacji 

charakteru. 
[ 17 ]

 Z kolei młody człowiek interesuje się wszystkimi problemami, jakie przeżywa 

współczesny świat. O tych wydarzeniach informują go media: radio, telewizja, prasa. Duży wpływ 

na psychikę młodzieży mają środowiska - domowe, rówieśnicze, szkolne itd. Młody człowiek 

interesuje się ich problemami, one go w jakiś sposób formują. Tymi zagadnieniami musi zająć się 

katecheza. 
[ 18 ]

 Sobór Watykański II oraz nauczanie Jana Pawła II przypominają, że życie ludzkie 

jest Bożym darem, a człowiek jest drogą Kościoła. 
[ 19 ]

 W RH Papież przypomina: "(...) człowiek 

jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest 

pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która 

nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia" (nr 14). 

Dlatego Kościół interesuje się tym wszystkim, czego doświadczają ludzie. Gdyby katecheza nie 

zajęła się ludzkimi sprawami, nie tylko nie dochowałaby wierności człowiekowi, ale także Bogu. 

II.  STRUKTURA  KATECHEZY  INTERPRETACYJNEJ  

(KATECHEZA DOŚWIADCZENIA) 

Strukturą, czyli budową katechezy nazywamy połączenie różnych jej elementów w jedną organiczną 

całość. Budowa katechezy nie jest czymś statycznym, zmienia się w zależności od rzeczywistości, 

jaką przeżywa Kościół, uzależniona jest od postawy i mentalności człowieka. 

Na katechezie dochodzi do spotkania człowieka z objawiającym się Bogiem, do spotkania 

dokonującego się w aktualnej rzeczywistości, jakiej doświadcza człowiek, by została ona poddana 

zbawczej interpretacji przez czyny i Boże słowa. 
[ 20 ]

 Aspekt egzystencjalny oraz interpretacyjny 

Bożego objawienia zakłada osobowe spotkanie Boga z człowiekiem, o którym to spotkaniu dosadnie 

mówi KO: "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i 

obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej" (nr 2). 

Na spotkaniu tym dochodzi do dialogu człowieka z zapraszającym go Bogiem. Katecheza zakłada - 

tak jak Biblia - strukturę dialogiczną wezwania i odpowiedzi. 
[ 21 ]

 Uczeń na katechezie nie tylko 

doświadcza spotkania z miłującym Bogiem i nawiązuje z Nim dialog, 
[ 22 ]

 lecz poznaje również 

samego siebie 
[ 23 ]

 oraz otrzymuje światło płynące z Objawienia, potrzebne do zrozumienia ludzkiej 

egzystencji 
[ 24 ]

 i znaków czasu. 
[ 25 ]

 Ponieważ na katechezie dochodzi do spotkania z żywym 

słowem Bożym, katechizowany musi uświadamiać sobie, że idee biblijne są nadal aktualne, a ich 

zbawcze działanie realizuje się na kanwie życia współczesnego człowieka. 
[ 26 ]

 Od wyboru oraz 
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decyzji katechizowanego zależy jej pozytywny czy negatywny wynik. 
[ 27 ]

 Boża interpretacja 

zobowiązuje ucznia do dania odpowiedzi Bogu, decydującej o owocności katechezy. 

W katechezie interpretacyjnej korzystamy z dorobku katechezy kerygmatycznej, to znaczy 

dochowujemy wierności Bogu, traktując Pismo św. jako źródło katechezy. Kerygmat biblijny - Boże 

pouczenie stanowi istotę tego typu katechezy. Staramy się także dochować wierności człowiekowi, 

którego całe doświadczenie życiowe stanowi źródło materialne katechezy, a tym samym materiał 

pierwszego członu zatytułowanego: "doświadczenie człowieka" lub "człowiek pyta". Na materiał 

owego członu składają się doświadczenia życiowe uczestników katechezy: sytuacje przeżywane w 

domu, w szkole, środowisku rówieśniczym; o czym myślą uczniowie, co oglądają, co czytają, co ich 

interesuje, inaczej mówiąc: co stanowi treść ich życia. Tematyka pierwszego członu musi koniecznie 

być odbiciem epizodów składających się na życie uczniów danej klasy, a przynajmniej ich 

rówieśników. Szczególnie chodzi o takie doświadczenia, które stanowią problem, są życiowym 

pytaniem, domagają się refleksji. Przygotowując konspekt na ten sam temat dla równorzędnych klas 

może wystąpić różnica w ukazaniu problemu pierwszego członu katechezy. Przy poszukiwaniu 

materiałów do pierwszego członu pomaga katechecie znajomość poszczególnych uczniów, w myśl 

powiedzenia Pana Jezusa: Dobry pasterz zna swoje owce po imieniu (por. J 10,3). Anonimowość 

uczniów jest jedną z wielkich trudności w dobrym przygotowaniu przez katechetę pierwszego członu 

katechezy. 

Po przedłożeniu sytuacji życiowej uczniów - jakiegoś konkretnego zagadnienia z ich życia, które 

stanowi problem domagający się rozwiązania - uświadamiamy uczestnikom katechezy, że jest to 

zagadnienie interesujące każdego człowieka. Można podać przykłady ludzi, którzy borykali się z tym 

problemem. Dobrze będzie zacytować wypowiedzi osób, które są pewnymi autorytetami dla 

katechizowanych. Skoro problem uczniów jest problemem ogólnoludzkim - ma przez to wymiar 

religijny i domaga się odpowiedzi oraz rozwiązania pochodzącego od Boga. Wcześniej można 

zebrać odpowiedzi i opinie, jakie przedłożą uczniowie próbujący w życiu po swojemu rozwiązać 

dane zagadnienie. 

Dopuszczając katechizowanych do wypowiedzi pozwalamy im szczerze mówić na dany temat. 

Można bardo delikatnie podważyć i zakwestionować te rozwiązania uczniów, które są nie do 

przyjęcia. Należy jednak zastosować taki sposób, by uczniów nie ośmieszyć. Chodzi o umiejętne 

wykazywanie, że trwanie przy dotychczasowej argumentacji może poważnie skomplikować życie, że 

błędna interpretacja prowadzi donikąd. Należy wytworzyć taką atmosferę, by uczniowie zapragnęli 

otworzyć się na Bożą odpowiedź, uważając dotychczasowe ludzkie tłumaczenie za błędne i 

niewystarczające. 

Z kolei przechodzimy do drugiego członu katechezy, zatytułowanego: "Bóg odpowiada". Ów człon 

stanowi istotną część katechezy. Odpowiedzi Boga szukamy w tekstach Pisma św., Liturgii i 

Tradycji Kościoła, czyli w źródłach formalnych katechezy. Bez treści zaczerpniętych z powyższych 

źródeł nie byłoby katechezy, a jedynie "religijna pogadanka". W drugim członie spełniamy misję 

proroków Chrystusa: On przez nas odpowiada na problemy postawione w pierwszym członie; Jezus 

daje swoje rozwiązanie. W tymże członie realizujemy zaplanowany wcześniej cel dydaktyczny 

katechezy. 

By katecheza nie była jedynie "udoktrynieniem", przekazaniem nowych treści, inaczej mówiąc 

jedynie "lekcją religii" - należy zaplanować trzeci człon zatytułowany: "człowiek odpowiada" lub 

"odpowiedź człowieka". W trzecim członie realizujemy człon wychowawczy, decydujący o 

owocności naszych katechetycznych działań. W tym miejscu jeszcze raz wracamy do problemu 

pierwszego członu i jego rozwiązania przedłożonego przez Boga w drugim członie, by uczniowie 

dali konkretną odpowiedź, patrząc na swoje doświadczenie oczyma Chrystusa. 

Życie ludzkie i Boży kerygmat nie wykluczają się wzajemnie, przeciwnie - istnieje między nimi 

ścisła zależność, 
[ 28 ]

 jaka wypływa z osobowego, interpretacyjnego i egzystencjalnego charakteru 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/#PR027
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 101 

Objawienia. Na katechezie chodzi o uformowanie w uczniach takiej postawy, by interpretowali 

swoje życie według Ewangelii Jezusa i tak postępowali, jak proponuje Chrystus. Chodzi o 

uformowanie nowej postawy życiowej, dzięki której uczniowie będą swoje życie i cały świat 

osądzali według Chrystusowej interpretacji, inaczej mówiąc: myśleli i postępowali tak jak Chrystus. 

Katechizowani winni uświadomić sobie swoje braki, błędy domagające się naprawienia oraz podjąć 

decyzję ciągłego doskonalenia swojego życia. Winni wyrobić w sobie przekonanie, że w przemianie 

życia nie są sami, jest z nimi Chrystus, który ukazuje pełny sens ich życia, że współpraca z Bogiem 

opłaca się, ponieważ czyni z katechizowanych dojrzałych ludzi. Należy wskazać na konkretne 

sposoby współpracy z Chrystusem oraz uodpornić na trudności, jakie mogą wystąpić                        

w podejmowaniu przemiany swojego charakteru i całego życia. 

III.  WALKA  Z  NARKOMANIĄ  -  ZADANIEM  KATECHEZY 

Najczęstszym powodem narkotycznego uzależnienia jest patologia rodziny, szkoły i parafii. Gdy 

dziecko nie doświadcza w domu rodzinnym miłości, akceptacji przez rodziców, bezpieczeństwa, gdy 

rodzice nie uczestniczą w sukcesach i porażkach dziecka, gdy dziecko spotyka się albo z zakazami, 

albo ma całkowitą swobodę (nie przeżywa żadnych ograniczeń), gdy rodzina nie pomaga dziecku 

wychodzić z jego egocentryzmu oraz nie wychowuje dziecka do ofiary - może dojść do uzależnienia 

się dziecka. Do najczęstszych przyczyn powodujących uzależnienie narkotyczne wśród młodzieży 

należą: patologia w rodzinie, ciekawość, bezkrytyczne przyjmowanie stylu życia grupy 

młodzieżowej, szukanie nowych wrażeń oraz nieumiejętność rozładowywania stresowych sytuacji. 

Uzależnienia młodych od narkotyków należy także szukać w specyficznych układach panujących      

w szkole i w zakładach pracy. Najczęściej ocenia się ucznia w oparciu o jego zdolności, 

otrzymywane stopnie, zewnętrzną prezentację, układność, zdyscyplinowanie, bez wnikania w życie 

ucznia, szczególnie w jego domowe warunki. Nie podchodzi się indywidualnie do możliwości 

percepcyjnych ucznia, stawiając jednakowe wymagania wszystkim wychowankom, strasząc ich 

niedostatecznymi ocenami oraz naganami. Wielu uczniów negatywnie przeżywa atmosferę szkoły,             

a także kontakt z nauczycielami. Bardziej wrażliwi czują się osamotnieni, stąd poszukują innych 

grup, w których będą zaakceptowani oraz doświadczą atmosfery wspólnoty. 

Katecheza szkolna ma dochowywać wierności uczestnikom, to znaczy poruszać i rozwiązywać 

problemy zebranych na katechezie. Także język, jakim posługuje się katecheta winien być 

zrozumiały i komunikatywny, a pomoce i metody odpowiadające percepcji uczniów. Jeżeli tego 

zabraknie i wychowankowie na katechezie doświadczać będą "anonimowości" - mogą poszukiwać 

innych wspólnot, także tych o patologicznym charakterze. 

Zagrożoną atmosferę odczuwa wielu młodych ludzi wykonujących praktyki zawodowe w zakładach 

pracy. Dorośli ludzie często prezentują negatywne postawy: nadużywa się alkoholu; wszystkie 

uroczystości bywają połączone z nadmiarem trunków. Młody człowiek może przeżywać 

osamotnienie, być wyśmiewanym przez dorosłych za abstynencję lub odmienne poglądy etyczne. 

Presja środowiska demoralizuje wielu uczniów. 

Wpływ narkomanii na jednostkę ma swoje podłoże w trudnym okresie dorastania. Wrażliwa 

psychika tego okresu podatna jest na wyolbrzymianie osobistych przeżyć: zagrożenia, krzywdy, 

defekty w urodzie, osamotnienie, niezrozumienie przez starszych itp. Narastanie problemów wzmaga 

potrzebę poszukiwania grupy, gdzie można patrzeć na siebie i życie bez wewnętrznych załamań i 

konfliktów. Młody człowiek często traci sens życia, doświadcza strachu przed beznadziejnością. Ten 

strach budzą media kodujące w psychice młodych lęk, informując o wojnach, przemocy, gwałtach, 

zbrojeniach. Dla starszych jedynym celem życia jest często pieniądz. Konfrontacja idealistycznego 

patrzenia na życie przez młodego człowieka z postawą starszych przyczynia się do utraty sensu 

życia; zburzeniu ulegają idealne wartości, które cenił. To pociąga za sobą konieczność samoobrony, 

ucieczkę w zapomnienie, której namiastką są narkotyki. Często młodzież poszukuje nowych wrażeń, 
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chce poznać to, co jest zakazane. W tym poszukiwaniu pomagają młodym środki masowego 

przekazu, niepedagogicznie informujące o zjawisku narkomanii. 
[ 29 ]

 

Należy uważać, aby pomoc okazana narkomanowi nie przerodziła się w uzależnienie. Psychika 

uzależnionych jest bowiem bezwzględna; mogą oni namawiać osoby opiekujące się nimi do 

zażywania narkotyków. 

Często uzależnienie od środków psychotropowych może nastąpić w okresie sesji egzaminacyjnej, 

względnie w okresie intensywnego sprawdzianu wyników nauczania, gdy młodzi nadużywają leków 

dopingujących, nasennych czy też uspokajających. 

Młodzi rozpoczynają zażywanie narkotyków, kierując się atrakcyjnością, tajemniczością, modą 

prezentowaną przez środowisko narkomanów. Młodych ludzi szczególnie pociąga lansowana 

swoboda życia narkomanów, oryginalność, akceptacja każdego człowieka bez stawiania mu 

wymagań, bez żądania jakiejkolwiek zmiany życia, pracy nad sobą. Subkultura narkomańska 

posługuje się sloganem: Jesteś dobry; przyjdź do nas, będzie dobrze, będziemy razem! Taki przepis 

na życie wciąga wielu młodych. 

Także stałe miejsca przebywania grup narkomanów stanowią zagrożenie dla młodych 

przeżywających życiowe trudności i kłopoty. 

IV.  ROLA  KATECHEZY  W  ZAPOBIEGANIU  NARKOMANII 

Gdy w rodzinie czy szkole spotkamy się z przypadkiem uzależnienia należy natychmiast otoczyć 

chorego pomocą. Trzeba skontaktować takiego człowieka z psychiatrą lub psychologiem, którzy 

pokierują leczeniem. Gdy uzależnienie jest daleko posunięte potrzebna będzie detoksykacja,                    

a potem leczenie w zamkniętym ośrodku. Niewłaściwe są fizyczne kary czy psychiczne upokorzenia. 

Narkomania jest chorobą, dlatego należy ją leczyć. Okrutne jest dyscyplinarne zwalnianie ucznia ze 

szkoły, bez niesienia mu innej pomocy. Fizyczne odtrucie następuje pod kontrolą lekarza w szpitalu 

przez do trzech tygodni. Trudniejsze jest usunięcie tak zwanego "psychicznego" uzależnienia, które 

może następować tylko w zamkniętych ośrodkach, do których należy m. in. "Betania". 
[ 30 ]

 

Resocjalizacja przebiega około dwóch lat. 

Katechetyczne grupy winny spełniać rolę tak zwanych grup pierwotnych. 
[ 31 ]

 Charakteryzują się one 

tym, że występuje w nich więź oparta na osobistych kontaktach i emocjonalnych postawach. 

Wartości prezentowane przez takie grupy zostają tak przyswojone, że dążenie do nich staje się 

czymś naturalnym i oczywistym. Grupy te nie powinny przekraczać 20 osób. 
[ 32 ]

 Ich utworzenie                

w dużej mierze zależy od osobowości katechety, na ile potrafi on wejść w kontakt z uczniami, oparty 

na życzliwości i zaufaniu. 
[ 33 ]

 Katecheta winien ułatwić wzajemne poznanie się i otwarcie: 

umożliwić powstanie osobowych relacji między katechetą i katechizowanymi oraz między uczniami. 

Winien inspirować do wzajemnego podejmowania zadań, rozwiązań, wzajemnej współpracy; 

pobudzać do swobodnej wymiany myśli, by nikt z uczniów nie musiał nakładać na siebie maski 

udając kogoś innego, by każdy czuł się sobą. Katecheta powinien także pozyskiwać tych, którzy 

stoją na uboczu oraz nie pozwolić na zamknięcie się grupy tak, by była niezdolna otwierać się na 

przyjmowanie innych. 
[ 34 ]

 Aktualny zostaje postulat wierności katechizowanemu w rozwiązywaniu 

na katechezie doświadczeń życiowych danej grupy, posługiwanie się komunikatywnym językiem 

nazywanym "językiem katechety" oraz stosowanie metod i pomocy odpowiadających możliwościom 

percepcyjnym uczniów. Na te wszystkie egzystencjalne problemy katechizowanych mamy Jezusową 

interpretację, pozwalającą perspektywicznie patrzeć na życie człowieka. Jeżeli w katechetycznej 

grupie znajdzie się uzależniony - jego problem weźmie na siebie cała wspólnota i pomoże mu go 

rozwiązać. Patologiczne doświadczenia rodzinnego domu (jeżeli wystąpią w życiu uczniów) będą 

rekompensowane zdrową atmosferą katechetycznej wspólnoty, opartej na emocjonalnej więzi                  

i zdrowym oparciu się na potrzeby innych. 
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V.  MŁODZIEŻ  A  SEKTY 

W Polsce działa ponad 300 różnego rodzaju sekt, nowych ruchów religijnych, stowarzyszeń 

parareligijnych. Jedną z przyczyn ekspansywnego rozwoju sekt w naszym kraju jest liberalny - pod 

tym względem - system prawny. 
[ 35 ]

 Sektę stanowi grupa ludzi posiadająca strukturę typu 

piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne jest dla niej nauczanie                               

i przewodnictwo pochodzące od osoby, lub osób znajdujących się na szczycie tej hierarchii. Grupa 

tego typu uzurpuje sobie zazwyczaj prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej drogi do Boga, 

nirwany, raju, drogi do szczęśliwości. 
[ 36 ]

 Sekty odpowiadają na ludzką potrzebę przynależności                   

i poczucia wspólnoty. Odpowiadają w prosty sposób na ludzkie pytania dotyczące sensu życia, 

prawd wiary. Stosując różne formy manipulacji często "bombardują miłością", której wyrazem jest 

wyjątkowa serdeczność, humanitarna pomoc, pochlebstwo. 
[ 37 ]

 Poprzez manipulowanie ludźmi 

zmieniają ich myślenie, kontrolują umysł. Celem takiego oddziaływania jest uzyskanie pełnego 

panowania nad swoimi członkami i zatrzymania ich na stałe wewnątrz grupy. 
[ 38 ]

 Rozróżniamy 

sekty pochodzenia chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego, wywodzące się z buddyzmu, hinduizmu 

czy innych wielkich tradycyjnych religii oraz sekty o charakterze gnostycznym, w tym liczne 

"kościoły" scientystyczne. Istnieją takie sekty, które poza Biblią powołują się jeszcze na inne 

"objawione" księgi lub "prorocze przesłania". Bywają i takie, które wyłączają z Pisma Świętego 

pewne protokanoniczne księgi czy też radykalnie zmieniają ich treść. Często posiadają własny 

światopogląd pochodzący w wielkich światowych religii, lecz nie utożsamiają się z nim. 
[ 39 ]

 

Autorytarna struktura sekt dopuszcza do tzw. "prania mózgów" oraz nacisku grupowego, a także 

wsączania w członków grupy poczucia winy, strachu itd. 
[ 40 ]

 

Młodzież stanowi grupę najbardziej narażoną na oddziaływanie sekt. Jej nadwrażliwość                      

i podatność pogłębia często występująca patologia rodziny, zanik więzi koleżeńskich i klasowych, 

bezrobocie młodzieży, brak aktywnego uczestnictwa w życiu parafii, anonimowość na katechezie                 

i w szkole. W Polsce każdego roku znika z domu około 12 tysięcy młodych ludzi. 
[ 41 ]

 W ostatnich 

latach około 5 tysięcy katolickiej młodzieży przeszło do pentekostalnych sekt. 
[ 42 ]

 W samym 

Krakowie działa około 80 sekt. W Polsce zaangażowało się w nie 200-300 tysięcy osób. 
[ 43 ]

 Raport                         

w następujący sposób charakteryzuje młodzież szukającą pomocy w sektach: "Czują się 

sfrustrowani, wykorzenieni, bezdomni, pozbawieni obrony i nadziei, bezradni, a przeto nie mający 

motywacji; samotni w domu, w szkole, przy pracy, na uniwersytecie, w mieście; zagubieni                     

w anonimowości, izolacji, zepchnięci na margines, wyalienowani itd. Czują, że nigdzie nie 

przynależą, że są zdradzeni, uciśnieni, oszukani, wyobcowani, nic nie znaczący, nie słuchani, nie 

akceptowani, nie traktowani na serio" (nr 3). 
[ 44 ]

 Powyższa sytuacja prowokuje do postawienia kilku 

pytań 

Co młodzież powinna wiedzieć o sektach? 

Wydaje się , że powinna uzyskać podstawowe informacje dotyczące sekt w ogóle. Są pewne 

mechanizmy, którymi posługują się wszystkie sekty. Do zagadnień , którymi warto zająć się należą: 

nabór nowych członków, struktura grupy, wolność decydowania o sobie, rysy charakterystyczne, po 

których można rozpoznać dobre lub złe funkcjonowanie grupy. 
[ 45 ]

 Młodzi powinni mieć 

świadomość pewnych sytuacji i stanów psychicznych, które są wykorzystywane przez sekty (trudne 

sytuacje życiowe, stresy, poczucie osamotnienia, brak akceptacji). Winni również uczyć się 

rozpoznawania uczuć, by być odpornymi na manipulację ze strony innych. 

Skąd ma czerpać informacje dotyczące sekt? 

Nie sposób jest zapoznać się ze wszystkimi sektami - jest ich zbyt wiele. W razie potrzeby możemy 

szukać bliższych wiadomości o konkretnych sektach w centrach informacyjnych: 

 Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, ul. Dominikańska 3, 31-
043 Kraków; 
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 Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, ul.Kościuszki 99, 61-716 
Poznań ; ul. Dominikańska 2, 02-738 Warszawa. [ 46 ] 

Warto jest polecić młodzieży jakąś książkę - wspomnienie osoby, która była w sekcie i po wyjściu z 

niej opisuje swe przeżycia. 
[ 47 ]

 

Co w tym kierunku powinna i może zrobić młodzieżowa katecheza? 

Na problem sekt warto spojrzeć w kontekście katechezy podejmującej problematykę ekumenizmu. 

Składa się na nią kształtowanie obrazu Kościoła, znajomość chrześcijańskich wyznań, historii 

rozłamów i wzajemnych kontaktów, umiejętność odróżniania kościelnej wspólnoty od sekty 

(najbardziej charakterystycznym rysem wszelkich sekt jest przekonanie, iż tylko ich wyznaniowa 

grupa będzie zbawiona, inne - nie). Katecheza winna zająć się problemem tolerancji i obowiązku 

świadczenia o Chrystusie. 

Wnioski 

 Najważniejsza jest postawa dialogu na katechezie. Młodzi muszą mieć możliwość 

wypowiedzenia się. Należy wytworzyć klimat szczerości i zaufania. Wtedy katecheza będzie 

odpowiadała na problemy uczniów. 

 Ważne są również metody, jakimi posługujemy się - koniecznie muszą opierać się na 

aktywizacji uczestników katechezy. 

 Jednolita koncepcja duszpasterstwa młodych i podtrzymywanie jej ciągłości, np. po 

zakończeniu oazowej formacji, po ukończeniu ponadpodstawowej szkoły. Włączenie 

młodzieży w czynne życie Kościoła parafialnego. 

 Szukanie nowych form dotarcia do młodzieży. 

 Otwieranie świetlic przy parafiach, w których młodzież czynnie włączy się w życie 

parafialne i będzie rozwijała swe zdolności, przeżywając wspólnotowość. 

 Wypracowanie alternatywnej młodzieżowej kultury. 

 Permanentna formacja rodziców i katechetów, by w rodzinie, na katechezie i w parafii 

wypracowali klimat grup odniesienia. 

 Utworzenie stałego budżetu na duszpasterstwo młodzieży. 
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********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

RELIGIA MIŁOŚCI 

Z księdzem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, 

rozmawia Adam Suwart 

 

Dzisiejszej niedzieli czytany jest w kościołach m.in. słynny „Hymn o miłości" z I Listu św. Pawła do 

Koryntian. Jest to nie tylko jeden z najpiękniejszych literacko fragmentów Ewangelii, ale także 

definicja prawdziwej miłości. Dlaczego w dzisiejszych czasach jest ona tak bardzo wynaturzana?  

- Każdy człowiek posiada serce, które bije podwójnym pragnieniem: chce kochać i chce być kochane. 

Nieważne, czy jest to serce dziecka, młodego, dojrzałego człowieka, czy starca. Te dwa pragnienia 

towarzyszą nam przez całe życie: chcemy drugą osobę obdarzyć miłością oraz pragniemy, by ta osoba nas 

kochała. To Bóg dał naszemu sercu podwójne pragnienie: kochać i być kochanym. Tematowi miłości 

najwięcej miejsca poświęcili poeci, muzycy, pisarze, twórcy filmów. Zauważamy jednak, że niektórzy                

z nich oraz przedstawiciele części mediów słowo „miłość" utożsamiają wyłącznie z doznaniami w sferze 

seksualnej. Więź cielesna między kobietą i mężczyzną może być jednym z wyrazów miłości, gdy zachodzą 

obiektywne warunki odpowiedzialności obu stron za siebie oraz za konsekwencje wynikające z tego 

kontaktu. Jednak cielesnego pożądania czy aktu seksualnego nie możemy nazwać pełnią miłości. Na tym tle 

dochodzi do wielu rozczarowań, a nawet tragedii. Dlatego św. Paweł w imieniu Pana Jezusa podaje nam 

przymioty prawdziwej miłości, która zakorzeniona jest w słowach i czynach Chrystusa. 

Pismo Święte w wielu miejscach podkreśla nadrzędną rolę miłości. Dlaczego chrześcijaństwo jest 

określane jako religia miłości? 

- Św. Jan patrząc na konającego na krzyżu Jezusa, mówi z całkowitym przekonaniem: „Bóg jest miłością". 

Tę prawdę Jezus potwierdza swoim życiem. Religię miłości zapowiada Bóg w streszczeniu wezwań Bożych 

przykazań: miłości Boga i bliźniego. Jezus z kolei podczas Ostatniej Wieczerzy rozszerza znaczenie miłości 

bliźniego stwierdzeniem, abyśmy tak kochali drugiego człowieka, jak On nas umiłował. Tę miłość ukazuje 

Chrystus, oddając swoje życie za każdego człowieka. Czyli nie wystarcza miłować bliźniego miarą miłości 

do siebie samego, lecz miłością Jezusa obejmującą nie tylko ludzi wierzących w Niego, ale także 

odrzucających Jezusową miłość i ofiarę Jego krzyża. 

Wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/dlugosz/wywiad_28012007.html  
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TAJEMNICE NASZEGO ŻYCIA 

Z księdzem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, 

rozmawia Michał Bondyra 

Od ponad czterech wieków, za sprawą papieża św. Piusa V, w kościele wspominamy 

Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. Październik jest w szczególny sposób poświęcony 

Różańcowi. W czym, zdaniem Waszej Ekscelencji, tkwi moc tej niezwykłej modlitwy? 

- Na ważność modlitwy różańcowej wskazuje Matka Boża, która kontaktując się z ludźmi:                  

w Lourdes, Fatimie, La Salette, zachęca: „Odmawiajcie Różaniec". Jan Pawel II także zwracał 

uwagę na doniosłość tej modlitwy, ustanawiając kolejną jej część - tajemnice światła. Różaniec 

uczynił jedną z codziennych swoich modlitw. To właśnie osobiście poświęconymi różańcami 

najczęściej obdarowywał uczestników audiencji. 

Dzięki poszczególnym tajemnicom Różańca z Panem Jezusem i Matką Bożą przeżywamy 

wydarzenia historii zbawienia. Są one nie tylko okazją do wspominania, lecz uobecniają się                   

w naszym życiu. Na tajemnice naszego życiowego różańca składają się - tak jak w życiu Jezusa                 

i Maryi radości, cierpienia oraz podniosłe momenty. Czyniąc Różaniec modlitwą naszego życia, 

interpretujemy swoje doświadczenia przesłaniem zbawczym, które zawarte jest w słowach                       

i czynach Jezusa i Maryi. Różaniec stanowi modlitewną katechezę, podczas której uczymy się od 

Jezusa odczytywać wydarzenia naszego życia, by z kolei dawać świadectwo wiary. 

Często słyszy się opinię, co gorsza także pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący, że 

Różaniec to „klepanie zdrowasiek" lub „bezsensowna modlitwa dla babć". W jaki sposób 

przełamać ten niesprawiedliwy osąd? Jak ukazać niezwykłość płynącą z tej, zdawałoby się, 

szalenie prostej modlitwy? 

- Modlitwę różańcową uważam za najtrudniejszą formę rozmowy z Bogiem, do której trzeba mieć 

przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Pierwsze przygotowanie dotyczy dokładnego poznania 

dokonujących się wydarzeń, na co składa się znajomość topografii Palestyny oraz przesłania 

biblijnego. Z tym wiąże się poprawne odczytywanie kerygmatu, czyli zbawczego pouczenia 

poszczególnych tajemnic. W nawiedzeniu św. Elżbiety na przykład akcentuje się służebną postawę 

Maryi, usługującej św. Elżbiecie. Tymczasem kerygmat dotyczy postawy wiary. Elżbieta mówi do 

Maryi: „Błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś!" (Łk 1, 45). Przeciwieństwem takiej postawy 

jest zachowanie męża Elżbiety - Zachariasza, który nie wierzył wysłańcowi Boga. Stąd tematyka 

drugiej tajemnicy radosnej akcentuje całkowite zawierzenie Bogu w życiu Maryi. Praktyczne 

przygotowanie wynika z przeświadczenia, że Różaniec jest głównie kontemplacją oblicza Chrystusa 

i Maryi. Odmawiane zdrowaśki wyznaczają jedynie czas przeżywania tematyki poszczególnych 

tajemnic. Dlatego w pierwszym rzędzie nie zwracamy uwagi na wypowiadane słowa, lecz staramy 

się wszystkimi zmysłami i władzami duszy wnikać w to, co przeżywa Jezus i Maryja. Na tej kanwie 

uczymy się tak doświadczać naszych radosnych, smutnych i podniosłych epizodów życia, jak 

widzimy je w postawach Jezusa i Maryi. Do takiego przeżywania Różańca potrzebna jest 

wytrwałość i wyjątkowa cierpliwość. 

Różaniec to modlitwa, w której odmawianie może wkraść się rutyna i zniechęcenie. Dzieje się 

tak szczególnie wówczas, gdy mamy gorszy dzień, jesteśmy zmęczeni czy czymś 

zaabsorbowani. Jaką miałby Ksiądz Biskup receptę na to, by właśnie w tym trudnym czasie 

klęknąć i z różańcem w ręku rozważać kolejne tajemnice? 

- Akcentowałbym dobieranie tajemnic Różańca do sytuacji naszego życia. Dobrze byłoby skorzystać 

z Pisma Świętego, by przypomnieć sobie przesłanie Ewangelistów. Pomoże także obraz czy 

przezrocze lub krótki film prezentujący daną tematykę. Podkład muzyczny wytworzy także 

odpowiedni nastrój. W przypadku osłabienia fizycznego czy zmęczenia można głęboko przeżyć 
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jedną z tajemnic i poświęcić jej więcej czasu. Aktualna jest zasada: nie ilość, lecz jakość modlitwy 

się liczy. Niekoniecznie musimy klęczeć, odmawiając Różaniec. 

Zachęcam, by odpowiedzią na nasze życiowe wydarzenia było ponowne ich przeżycie w kontekście 

tajemnic Różańca. Niech ta modlitwa stanie się codzienną rozmową z Panem Bogiem.  

Wg http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/dlugosz/rozaniec_07102007.html#wyslij  

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

Z UŚMIECHEM NA CO DZIEŃ 

Z JE księdzem biskupem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym archidiecezji 

częstochowskiej, rozmawia Magdalena M. Stawarska 

 

 
 

Ksiądz Biskup otrzymał Order Uśmiechu, a także został uroczyście pasowany na Kawalera Orderu 

Uśmiechu. Czym jest dla Księdza Biskupa to wyróżnienie? 

- Jest to podsumowanie mojej posługi dla dzieci. Sam zresztą podkreślam, że ten medal uśmiechu 

"załatwiły" mi dzieci. Dla mnie osobiście to wyróżnienie mówi o tym, że przynajmniej w stosunku 

do niektórych dzieci jestem osobą, która odczytuje ich doświadczenia i stara się im w życiu pomóc.          

I z tego się bardzo cieszę. 

 

Ksiądz Biskup wielokrotnie podkreślał, że swoją pracę duszpasterską z dziećmi traktuje jako 

służbę... Na czym polega posługiwanie wobec najmłodszych? 

 

- Służbę chcę traktować nie tylko jako uśmiech do każdego człowieka, a szczególnie do dzieci, 

z którymi spotykam się na co dzień. Najważniejszym przesłaniem jest to, że posługa, jaką 

wykonujemy, jest służbą w imię Chrystusa, dlatego my też musimy mieć radość z tego, że Pan Jezus 

przynosi nam nadzieję. Zatem człowiek, który wierzy w Chrystusa, nigdy nie znajduje się w sytuacji 

przegranej. Zawsze ma jakieś odniesienie do Pana Boga i zawsze może każdy problem, nawet bardzo 

przykry, przeżywać z jakąś nadzieją. Mam jeszcze drugie przesłanie, które często powtarzają 

Anglicy: "Keep smiling" - trzeba trzymać uśmiech. Jest też takie powiedzenie, że święty smutny, jest 

smutnym świętym. Gdybym ja z taką miną poszedł do dzieci, to wiadomo, że już pojawiałaby się 

bariera między wyglądem mojej twarzy,         a tym, co chcę im powiedzieć. Jeżeli zwracam się do 

dzieci z jakąś propozycją z uśmiechem na twarzy, to jest mi o wiele łatwiej z nimi rozmawiać.  

 

Jak Ksiądz Biskup traktuje spotkanie z małym człowiekiem, z dzieckiem? 

 

- Niczego nowego nie wymyślimy w posłudze duszpasterskiej, jeśli nie spotykamy w słowach          

i w czynach Pana Jezusa. Jezus wskazuje na dziecko, mówiąc do dorosłych: "Jeśli nie staniecie 

się jako dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego". Równocześnie także przestrzega, aby 

nie gorszono małych dzieci. Jezus mówi i o tym, że każde dziecko ma prawo przychodzić do 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/dlugosz/rozaniec_07102007.html#wyslij
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Niego i w tym kontekście próbuję też być dla dzieci, służyć im w miarę swoich możliwości.               

A skoro wielu psychologów w oparciu o badania przypomina nam, że do 7. roku życia dziecko 

formuje swoją postawę wiary, swój światopogląd, swoją religijność, to staram się w szczególny 

sposób z takimi metodami przychodzić do dzieci, aby zrozumiały prawdy o Panu Jezusie. 

Wszystkie prawdy wiary pragnę przekazywać dzieciom w radości, ponieważ dzieci powinny się 

czuć bezpiecznie. Chcę również w ten sposób uczyć ich postaw społecznych, bo nikt nie jest 

samotną wyspą. Dlatego w miarę swoich możliwości staram się mówić im, jak ważna jest ofiara     

w życiu każdego człowieka. 

 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 

NASZ DZIENNIK 

 

Poniedziałek, 22 stycznia 2007 r., Nr 18 (2731) 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

 

KS. BP PROF. DR HAB. ANTONI DŁUGOSZ W INTERNECIE 

 

CZĘŚĆ 1 
 

1/ http://www.albertus.pl/?d=produkt&id=646  

    

   Dobry Bóg mówi do nas - Bp Antoni Długosz - książka 

 

2/ http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZC/biskup_marginesu.html  

     

    Barbara Gruszka-Zych "BISKUP Z MARGINESU" – wywiad – artykuł – b. ciekawy 

3/ http://www.opoka.org.pl/varia/komunia/albumypier.html                                                                                                                           

Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci 

ks. bp Antoni Długosz 

Pięknie ilustrowane i nowocześnie opracowane wydanie Biblii dla dzieci. 

Autor, ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy, zwany jest często 

"biskupem od dzieci". Jako doświadczony katecheta w swojej książce podaje w 

sposób prosty i przystępny katechezę biblijną dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sam o swoim dziele powiedział: "Pragnę, 

aby dzięki niej dzieci dochodziły do przekonania, że doświadczenie Pana Boga, 

jakie przeżywają bohaterowie Pisma Świętego, jest także udziałem ich życia, i 

aby stawały się dojrzałymi ludźmi na miarę człowieczeństwa Jezusa 

Chrystusa". Książka może być czytana dzieciom przez rodziców "do 

poduszki", a nauczyciele mogą z niej skorzystać na lekcjach religii. Znajdziemy tu katechezy 

biblijne, dużych rozmiarów ilustracje oraz mapy, kolorowe zdjęcia, a także opracowane 

komputerowo elementy graficzne. Wszystko po to, aby tradycyjne treści biblijne stały się bliższe i 

bardziej zrozumiałe dla dzieci XXI wieku. 

Edycja Świętego Pawła 

4/ http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=754          

     Krajowy Duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy - ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy. 

http://www.albertus.pl/?d=produkt&id=646
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZC/biskup_marginesu.html
http://www.opoka.org.pl/varia/komunia/albumypier.html
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/kultura/polecamyksiazki.php?action=show&katory=1050397793
http://www.paulus.pl/
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=754
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5/ http://www.edycja.pl/ksiegarnia.temat_ksiazki.poz_13-20-01-0830.dz_01-02-01                                                                                        

   ks. bp Antoni Długosz „Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci”                                          

 

FENIKS 2004! 

KSIĄŻKA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NAGRODĄ                                                                                               

W KATEGORII NAJLEPSZEJ KSIĄŻKI DLA DZIECI NA X TARGACH WYDAWCÓW 

KATOLICKICH. 

6/ http://www.edycja.pl/ksiegarnia.temat_ksiazki.poz_13-20-10-3001.dz_01-01-15-03                                                                                 

    bp Antoni Długosz, ks. Roman Ceglarek 
   Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania dla dzieci. Rok A 

7/ http://serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2657870.html         

     Biskup Antoni Długosz o pomnikach Ojca Świętego  

      Rozmawiali Dorota Steinhagen i Józef Krzyk (15-04-2005 20:35) 

 

    - Ja bym inwestował w człowieka, bo człowiek jest największą wartością Pana Boga, Papieża 

także - mówi częstochowski biskup pomocniczy Antoni Długosz, pytany o sposoby 

upamiętnienia Jana Pawła II.  

Wg http://www.gazetawyborcza.pl/1,75515,2668041.html : 

Róbmy swoje 

 rozmawiał Józef Krzyk i Dorota Steinhagen 2005-04-21, ostatnia aktualizacja 2005-04-21 18:59  

 

Politycy będą próbowali manipulować Ojcem Świętym, ale to będzie ich kompromitować. 

Powinni być na tyle pokorni, by wiedzieć, że skoro się na czymś nie znają, niech lepiej 

poszukają specjalisty - mówi biskup Antoni Długosz* 

 

Józef Krzyk i Dorota Steinhagen: Czy ma rację prof. Krzysztof Michalski, pisząc                      

w "Tygodniku Powszechnym", że my, Polacy, będziemy wspominać Jana Pawła II                       

ze łzami w oczach, natomiast nie będzie w nas Jego nauczania?  

 

Bp Antoni Długosz: Nie musi być w nas papieża, musi być w nas Chrystus. Każdy biskup Rzymu 

będzie realizował ewangelię. I to Jezus Chrystus winien być naszym celem, nie papież. 

 

Jednak polska religijność w ostatnich latach objawiała się głównie przez miłość do "naszego" 

Papieża. Czy wierni w naszym kraju są przygotowani na to, że papieżem nie będzie Polak?  

 

- To już zadanie Kościoła w Polsce. To nie będzie herezja, jeśli ktoś powie, że jest członkiem 

Kościoła Jana Pawła II, ale trzeba się rozwijać i w następcy zobaczyć kolejnego Piotra. I to 

właśnie jest wielkie zadanie dla katechetów i głoszących kazania, żeby wiernym przybliżać tę 

prawdę.  

 

A czy nie grozi nam, że polski Kościół stanie się teraz muzeum Jana Pawła II?  

 

- O to się nie boję. Sentyment musi pozostać, bo to jest tak jak ze śmiercią matki czy ojca. Dzieci 

długo po nich płaczą i nie przestają ich kochać, ale muszą rozwiązywać problemy swojego życia.  

http://www.edycja.pl/ksiegarnia.temat_ksiazki.poz_13-20-01-0830.dz_01-02-01
http://www.edycja.pl/ksiegarnia.temat_ksiazki.poz_13-20-10-3001.dz_01-01-15-03
http://serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2657870.html
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75515,2668041.html
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Możemy ten sentyment oddać przez stworzenie np. sanktuarium Jana Pawła II?  

 

- Lepiej inwestujmy w ludzi. Ja bym tworzył fundacje dla dzieci i młodzieży. Jeżeli nie będziemy 

inwestowali, także materialnie, w dzieci i młodzież, to przegramy. Stwórzmy im godziwe warunki 

rozwoju i życia. Fundujmy stypendia, żeby mogli studiować. Jest przecież także fundacja Jana Pawła 

II. To jest najwspanialsza sprawa, to są żywe pomniki, z których Ojciec Święty będzie najbardziej 

zadowolony. 

 

A te pomniki spiżowe?  

 

- One przemijają. Widzimy, co się stało ze spiżowymi pomnikami, które nam zostawił system 

totalitarny. Co człowiek stawia, jest nietrwałe. Ja bym inwestował w człowieka, bo człowiek jest 

największą wartością Pana Boga. Papieża także. 

 

Jakie wyzwania czekają więc teraz polski Kościół?  

 

- Nie musimy się wstydzić wobec innych Kościołów, szczególnie tych z zachodu Europy. Wielu 

ludzi u nas głęboko przeżywa więź z Kościołem. Jednak musimy pamiętać, że przez szkolną 

katechezę nie ukształtujemy w pełni młodego człowieka. Dlatego powinny powstawać wspólnoty 

przy parafiach, świetlice, gdzie by można się było spotykać. Nawet, gdyby na takich spotkaniach nie 

mówiło się o Panu Bogu, to uformują one młodych.  

 

Przede wszystkim nie możemy obniżyć poziomu naszej katechezy, homilii i kazań. Duszpasterze 

muszą mieć solidny warsztat, dzięki któremu nawiążą kontakt z ludźmi. Pamiętać muszą, że trzeba 

zmieniać formę przekazu. Monolog nie wystarczy, bo tylko dziesięć minut jesteśmy w stanie słuchać 

kogoś uważnie. Konieczne są przezrocza, obrazy, rekwizyty, a także nagrania, podkłady muzyczne i 

stosowanie metod, które uaktywnią grupę. Ja to - w skromnym wymiarze - próbuję stosować 

podczas katechezy oraz kazań. Do dzieci zawsze, ale i dla dorosłych. 

 

Czyli doczekamy czasów, że kazanie Prymasa Polski będzie przeplatane muzyką i 

przezroczami? Trudno to sobie wyobrazić...  

 

- Wszystko zależy od tego, kto zostanie prymasem.  

 

Czy ostatnie 27 lat zmieniły polskie parafie?  

 

- Tak, Kościół w większości wypadków teraz wychodzi do ludzi, zajmuje się nimi, nawet tymi                 

z marginesu społecznego. Nie każdy to umie. Wielu chce, ale nie każdy jest w stanie. Dlatego już            

w seminarium klerycy uczą się o narkomanach, alkoholikach, o osobach psychicznie chorych, bo do 

nich także muszą iść ze słowem bożym.  

 

Czy Kościół w Polsce ma wizję duszpasterstwa?  
 

- Proszę być spokojnym. Wszystko zależy od dołów. Można mieć wspaniałe plany, ale jeśli doły 

zawalą, to planów nie uda się zrealizować. To jest zadanie duszpasterzy. I to nie hierarchów, tylko 

tych zwykłych księży, wikariuszy, proboszczów. Bo to jest zasadnicza sprawa - jak oni będą 

formowali te wspólnoty, z których będą się wyłaniali przyszli księża, biskupi, a może i wyżej 

postawieni rangą w Kościele.  

 

Teraz jest ważny zapał, który by przyświecał każdemu księdzu. Żeby każdy odpowiedział sobie na 

pytanie: czy ja mogę siąść na laurach i opłakiwać Papieża przez wiele lat? I być bohaterem sztuki 

Becketta ["Czekając na Godota"], kiedy Godot może nie przyjść? Ja muszę działać. Dla mnie ważne 

jest to, co śpiewa Młynarski: Róbmy swoje. Jak mam psychiczny dołek lub jestem niezrozumiany, to 
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mi się właśnie Młynarski przypomina: róbmy swoje, działajmy. A wtedy na pewno, choćby               

w marginalny sposób, dokonamy przemiany Kościoła.  

 

Czy ludzie mają szansę, by podobne postawy zobaczyć w polskich księżach?  

 

- Bardzo dużo zależy od tego, co przyszły kapłan wynosi z domu. Pierwszym seminarium, pierwszą 

szkołą życia jest rodzina.  

 

No to nam źle wróży, bo rodzina przeżywa kryzys.  
 

- Nie jestem pesymistą, wierzę w młodych ludzi, choć mają trudniejszy start w kapłaństwo, niż miało 

moje pokolenie wychowywane w bardziej tradycyjnych rodzinach niż dziś. 

 

Jeszcze za życia Ojca Świętego byli tacy, którzy manipulowali papieskim nauczaniem. Jak 

teraz, już po śmierci, bronić go przed takim zawłaszczaniem?  
 

- Ojciec Święty, gdy z kardynałami i innymi współpracownikami podjął jakąś decyzje, stawiał 

pytanie: czy to jest zgodne z ewangelią? I to jest zasadnicze pytanie teraz dla nas. Od tego są 

teologowie - by sprawdzić, czy interpretacja papieskich słów jest zgodna z Jego przesłaniem. 

Subiektywne interpretacje na pewno będą występowały, ale one nie są nauką Kościoła. 

 

Nie martwimy się o teologów, ale o polityków.  

 

- Politycy często próbują przypisywać sobie wszystkie umiejętności, także teologiczne, choć powinni 

być na tyle pokorni, by wiedzieć, że skoro się na czymś nie znają, niech lepiej poszukają specjalisty.  

 

A jak się Polacy mogą bronić przed takimi politykami, którzy są gotowi ich przekonywać: 

głosujcie na mnie, bo tak chciał Ojciec Święty?  

 

- Oczywiście, że niektórzy będą próbowali manipulować Ojcem Świętym, ale to będzie ich 

kompromitować. 

 

Czy Kościół powinien reagować w takich sytuacjach?  
 

- Kościół nie powinien się zajmować polityką, bo to nie jest nasza misja. Gdyby któryś z księży 

politykował, to znaczy, że źle odczytał swoje zadanie. Ale nie możemy całemu Kościołowi 

przypisywać win jednostki. Niewłaściwie zachował się konkretny ksiądz, a nie cały Kościół.  

 

Co Bóg mówi do nas teraz, po śmierci Ojca Świętego?  
 

- To, co tyle razy mówił do nas Ojciec Święty. Nie lękajcie się! Nie bójcie się o mój Kościół, do 

którego należycie. Następca Piotra na pewno sobie poradzi. A gdyby nawet były pewne trudności, to 

z moją pomocą je rozwiąże. Papieże przemijają, a wieczny jest charyzmat św. Piotra, który przejmie 

następca Jana Pawła II.  

 

A co do nas w tej chwili mówi Jan Paweł II?  

 

- O tym, żeby zachować te przesłania Jego katechezy. Kościół w Polsce się ostoi, jeżeli w centrum 

życia każdego z nas będzie Chrystus. Papież mówi też, żebyśmy się otwierali na potrzeby drugiego 

człowieka i pamiętali, że Kościół jednoczy, a nie dzieli.  

 

Jakiego Papieża powinniśmy zapamiętać? Cierpiącego i schorowanego czy też silnego górala 

Wadowic, jakim był na początku pontyfikatu?  
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- Życiorys Papieża jest wspaniałą szkołą dla każdego z nas. Właściwie przypomina tajemnice 

różańca. Tajemnice radosne - do zamachu na Jego życie. Tajemnice chwalebne - przez cały 

pontyfikat. Tajemnice światła - gdy potrzebował mocy i siły, żeby zrozumieć siebie. A gdy przyszły 

tajemnice bolesne - z pomocą tajemnic radosnych, chwalebnych i światła był w stanie pozostać przy 

Jezusie. 

 

Niektórzy, patrząc na umieranie Ojca Świętego, widzieli w tym drugie ukrzyżowanie. Jeśli tak, 

to dla kogo tak bardzo cierpiał?  

 

- Przede wszystkim chciał dać całemu światu, a szczególnie Bogu, najpiękniejszy wymiar 

miłości - miłości bezinteresownej. Kto cierpi i nie zrywa więzi z Panem Bogiem, ten kocha go 

bezinteresownie. I dlatego tak mnie poruszył widok Ojca Świętego trzymającego krzyż podczas 

drogi krzyżowej w Wielki Piątek. Ojciec Święty przytrzymywał ten krzyż czołem, jakby chciał 

powiedzieć Bogu: cały jestem Twój i do końca pozostanę Twoim.  

 

Co możemy teraz zrobić dla Jana Pawła II?  

 

- To, o co zawsze prosił, także w swoim testamencie: módlcie się za mnie i odprawiajcie za mnie 

msze święte. A ja bym jeszcze dodał: postępujcie według mojego przykładu. 

 

*Bp Antoni Długosz - wikariusz generalny i biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, 

teolog. 18 kwietnia skończył 64 lata. Z myślą o dzieciach napisał książkę "Dobry Bóg mówi do nas", 

a msze święte, które odprawia dla najmłodszych, słynne są nie tylko w Częstochowie. Zdarza się, że 

ksiądz biskup tańczy przed ołtarzem. Dla dzieci specjalnej troski kupił instrumenty perkusyjne i 

pozwala grać na mszach. Kilka lat temu na Jasnej Górze przy dźwiękach z "Bolka i Lolka" wzywał 

dziesiątki tysięcy dzieci, by zostały misjonarzami Pana Jezusa. Jest chyba jedynym hierarchą 

kościelnym w Polsce, który zna język migowy. Podkreśla, że głusi nie potrzebują litości, ale 

normalnego traktowania. 
 

Przez innych biskupów nazywany jest żartobliwie jedynym ćpunem w episkopacie, bo jest 

duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej i założył pod Częstochową ośrodek leczenia 

narkomanów. Za Januszem Korczakiem, o którym mówi "Żyd Święty", powtarza, że nauczyciel 

wiele się uczy od swoich uczniów. - Ja się wiele nauczyłem od narkomanów i przedszkolaków - 

przyznaje. Zanim poszedł do seminarium, myślał o karierze aktorskiej. Złożył nawet papiery w 

krakowskiej PWST, ale zrezygnował w dniu rozpoczęcia egzaminów. - To by było nie w porządku, 

gdybym poszedł do seminarium dopiero po nieudanym egzaminie - tłumaczy. Uwielbia Fiodora 

Dostojewskiego (pojechał kiedyś specjalnie do Sankt Petersburga, żeby zobaczyć dom, gdzie pisarz 

kończył "Braci Karamazow") i powtarza za nim, że w człowieku nieustannie toczy się walka 

dobrego ze złym. Mówi też, że nie ma ludzi do końca złych, o czym pisał drugi ważny dla niego 

pisarz - James Baldwin, Murzyn mieszkający w Harlemie. Dla tego pisarza podczas pobytu w 

Stanach odważył się kiedyś na spacer ulicami tej nowojorskiej dzielnicy, choć był jedynym białym 

na ulicy. 

rozmawiał Józef Krzyk i Dorota Steinhagen 

 

8/ http://www.wysylkowo.com.pl/ks48004.html  

   Antoni Długosz – „Dobry Bóg mówi do nas Pismo Święte dla dzieci” 

9/http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=42&news_id=514&scroll_article_

id=514&layout=1&page=text&  

 

http://www.wysylkowo.com.pl/ks48004.html
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=42&news_id=514&scroll_article_id=514&layout=1&page=text&
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=42&news_id=514&scroll_article_id=514&layout=1&page=text&
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=42&news_id=514&scroll_article_id=514&layout=1&page=text&
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Konkursy Papieskie w OHP 

UTRWALIĆ DLA POTOMNYCH 

Jest dla nas wyjątkowym zaszczytem, a dla uczestników Konkursu dużym wyróżnieniem fakt, iż 

jak co roku patronat nad Konkursem objęły ważne osobistości kraju i województwa małopolskiego. 

Są wśród patronów: Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski, Metropolita Krakowski ks. 

Kardynał Franciszek Macharski, Krajowy Duszpasterz OHP ks. bp. Antoni Długosz, Wojewoda 

Małopolski Jerzy Adamik, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, Małopolski 

Kurator Oświaty Elżbieta Lęcznarowicz, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, 

Burmistrz Wadowic Ewa Filipak i wiele innych. 

10/  http://www.kuria.sosnowiec.pl/info/new63.htm  

DZIEŃ ZDROWIA 
Wśród wielu imprez odbywających się w ciągu każdego roku szkolnego w III Liceum 

Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie nie zabrakło długo 

wyczekiwanego przez uczniów Dnia Zdrowia. Jego gościem był biskup Antoni 

Długosz z Częstochowy. 

Gościem specjalnym był biskup Antoni Długosz, krajowy duszpasterz młodzieży 

nieprzystosowanej społecznie, założyciel Katolickiego Ośrodka Leczenia Uzależnień 

„Betania" w Mstowie pod Częstochową. W czasie Dnia Zdrowia wygłosił przejmujący 

wykład o narkomanii i uzależnieniach. Przypomniał m.in., że każdego człowieka należy 

traktować z godnością, należy zauważyć w nim nie tylko złe cechy, ale także te dobre. 

11/ http://tygodnik.onet.pl/1546,1231459,dzial.html  

Wiara dziecka 

Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Artur Sporniak 

 
Nie ma lepszego sposobu trafienia do dziecka z pewnymi prawdami, jak poprzez zabawę. 

Nawet Drogę Krzyżową można z dziećmi odprawiać w formie zabawy. Dzieci bardzo 

przeżywają nabożeństwo i angażują się, gdy na przykład jedno niesie krzyż, tak jak Pan Jezus, 

inne jest Weroniką, Cyrenejczykiem... Odprawiam z dziećmi tylko kilka stacji, by zbytnio się 

nie nudziły. 

 
ARTUR SPORNIAK: - Wiara jest żywą relacją z Bogiem. Nie jest wiedzą religijną czy 

praktykowaniem obrzędów, których można się nauczyć. Jak w dziecku kształtować wiarę?  
 

BP ANTONI DŁUGOSZ: - Wiara jest łaską, darem. Nie jest czymś statycznym, lecz dynamicznym. 

U dziecka jest jak rośli na, której trzeba stworzyć odpowiednie warunki i pielęgnować. Takie 

zobowiązania podejmują rodzice, najpierw w sakramencie małżeństwa, potem w sakramencie chrztu 

dziecka. Według psychologów postawa religijna formuje się do siódmego roku życia, a w okresie 

dojrzewania przychodzi zwykle kryzys. Choćby młody człowiek odszedł wtedy od wiary, łatwiej jest 

mu wrócić, gdy w dzieciństwie nawiązał żywy kontakt z Bogiem. 

 

- Niektórzy uważają, że problem wiary powinno się pozostawić Bogu. Gdy dziecko dojrzeje           

i zacznie samodzielnie dokonywać wyborów życiowych, samo wybierze.  
 

- Jest to podejście naiwne wychowawczo. Jeżeli wiara jest dobrem, dlaczego dziecku utrudniać 

naturalny kontakt z nią? 

 

- Jakie błędy my, rodzice, najczęściej popełniamy? 

 

- Dziecko doświadcza kontaktu z Bogiem poprzez rodziców - ich przykład życia i ich przeżywanie 

http://www.kuria.sosnowiec.pl/info/new63.htm
http://tygodnik.onet.pl/1546,1231459,dzial.html
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wiary. Mama i tata są przede wszystkim świadkami, a nie nauczycielami. Dziecko dostrzeże 

możliwość rozmowy z Bogiem, kiedy będzie widziało, że rodzice się modlą i kiedy będzie 

wiedziało, że trzeba zachowywać przykazania - jeżeli rodzice będą żyć uczciwie. 

 

- Nie musi rozumieć zachowań rodziców, wystarczy, że dzięki więzi z nimi ma intuicyjne 

rozeznanie, co dla nich jest ważne?  

 

- Tak. Dziecko doświadczy, że Bóg jest miłością, jeżeli czuje się kochane, akceptowane i chronione 

przez rodziców. Psychologowie mówią o deifikacji rodziców u dziecka. Dziecko wierzy, że rodzice 

są w stanie rozwiązać wszystkie problemy i odpowiedzieć na wszystkie jego potrzeby. Wyobraża 

więc sobie Boga jak tatę czy mamę. Jeśli ojciec jest autorytarny, to taki dziecko będzie wyobrażało 

sobie obraz Boga - jako osoby surowej i niedostępnej. Można podać przykłady ludzi mających 

problem z wyobrażeniem Boga - choćby Jean-Paul Sartre wychowywany przez dziadków, którzy 

straszyli go, że Bóg wciąż mu się przygląda i surowo ocenia. 

 

- Jeśli zatem rodzice są antyświadkami, czy dziecko skazane jest na ateizm? 

 

- Na pewno będzie mu trudniej rozwijać się na płaszczyźnie religijnej. Nie znaczy to, że jest skazane 

na niewiarę. Tylko w pierwszym okresie życia doświadczenie miłości Boga przychodzi przede 

wszystkim przez przykład rodziców. Wraz z rozwojem dziecka rozwija się także jego kontakt ze 

światem. Religijną rolę rodziców mogą w jakiejś mierze przejąć krewni czy katecheci, ale trzeba 

pamiętać, że tylko rodzice mają prawo decydować o światopoglądzie dziecka. Kościół służy jedynie 

pomocą i tylko wtedy, gdy rodzice sobie tego życzą. 

 

- Czy jednak rzeczywiście dziecko jest "z natury" religijne? Mój syn Filip zaskoczył mnie            

w wieku pięciu lat oświadczeniem, że nie wierzy w Boga, bo opowieści o Nim są bajkami. Po 

prostu zaczął odróżniać rzeczywistość od fikcji i nie odnalazł Boga po stronie tego, co można 

dotknąć, zobaczyć. 

 

- W takich sytuacjach należy dziecku pokazać, że nie wszystko, co istnieje, widać. Czy widzisz 

prąd? Nie, a radio czy telewizor dzięki niemu działa. 

 

- Bóg jest osobą, nie rzeczą. Jeśli osoba nie jest widzialnie obecna - nie można z nią 

porozmawiać, jest "bajką", jak krasnoludki, o których można jedynie przeczytać. 

 

- Tu trzeba się odwołać do własnej wiary i spokojnie powiedzieć, że Bóg nie ma ciała jak człowiek            

i dlatego nie można Go zobaczyć. Ale działa On przez ludzi. Działa przez tatę i mamę. A wierzymy 

w to, gdyż kiedyś na ziemi żył Człowiek, który był bardzo dobry i który za wszystkich umarł, ale 

Bóg przywrócił Mu życie. A wiemy to od ludzi, którzy Go widzieli zmartwychwstałego i nam o tym 

opowiedzieli. Teraz odczuwamy Jego obecność tym bardziej, im bardziej Go i siebie nawzajem 

kochamy. 

- Filip ma w tej chwili dziewięć lat i choć przyjął niedawno Pierwszą Komunię, nie chce chodzić 

do kościoła. Msze go nudzą, są długie, niezrozumiałe, niewiele się na nich dzieje, a wytrzymanie 

50 minut bez ruchu jest dla niego bardzo trudne. Czy mam go zmuszać?  

 

- Nigdy nie powinniśmy dziecka zmuszać. Jeżeli macie taką możliwość, zabierajcie go na Msze dla 

dzieci - tam nie powinien się nudzić. A jeżeli nie macie takiej możliwości, niech zostanie w domu.      

Ja nie zmuszałbym. A jak Filip przeżył pierwszą spowiedź i Komunię Świętą? 

 

- Patrząc na niego, zadawałem sobie pytanie, czy to nie za wcześnie? Spowiedź skojarzyła mu 

się z zasłyszanym dowcipem: ksiądz pyta dzieci, jakie są warunki dobrej spowiedzi? Jaś 

odpowiada: pierwszy warunek - nagrzeszyć.  

 

- A to dobre. Musicie być cierpliwi i wyrozumiali, nie wolno się gniewać, krzyczeć. Pierwsza 
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spowiedź powinna być radosnym świętem doświadczenia Bożej miłości i przebaczenia. Jest tragedią, 

kiedy dziecko kojarzy spowiedź ze strachem i przeżywanym stresem. Ile trwała Msza komunijna? 

 

- Krótko, godzinę i 20 minut. 

 

- Krótko?! Przecież to co najmniej o pół godziny za długo! Zmorą uroczystości komunijnych są te 

przedłużające się wstępy, długie homilie, zakończenia, podziękowania. Przecież dziecko może 

zaprosić rodziców już w domu, zanim pójdą do kościoła i jak wrócą - w domu im podziękować. 

 

- Faktycznie: dzieci recytowały wyuczone formułki próśb i podziękowań, niewiele z nich 

zapewne rozumiejąc. 
 

- Nie wolno dziecka instrumentalnie traktować. To jest ich Msza, dzieci powinny być swobodne i 

wypowiadać się w swoim języku. Co nie znaczy, że Msza komunijna nie powinna być solidnie 

przygotowana. 

 

- Skoro rodzice są pierwszymi ewangelizatorami swoich dzieci, czy nie powinni być bardziej 

liturgicznie zaangażowani w tę Mszę, np. udzielając swoim dzieciom Komunii?  

 

- Nie widzę przeszkód, prócz organizacyjnych. Często duża grupa dzieci przystępuje do Komunii, 

Msza trwałaby wtedy bardzo długo. Poza tym nie wszyscy rodzice mają uregulowany stosunek do 

Kościoła: tworzyłyby się niezrozumiałe dla dzieci różnice. 

 

- Jak uczyć dziecko modlitwy? 

 

- Nie wolno doświadczenia modlitwy rozpoczynać od uczenia "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" czy 

"Wierzę w Boga". Pacierz jest jedną z najtrudniejszych form modlitwy i nie jedyną. Jest modlitwą 

ludzi dorosłych, a nie dzieci. Tak trudną, że często my, dorośli bezmyślnie ją ―odklepujemy‖. 

Natomiast pierwsze doświadczenie modlitwy u dziecka powinno wyraźnie ukazywać, że jest ona 

rozmową. Jak tatusiowi i mamusi może dziecko o wszystkim mówić, podobnie i Bogu. I to w 

sposób, w jaki potrafi. Treścią modlitwy powinny być sprawy, którymi dziecko żyje. Nie 

powinniśmy wymagać od dzieci np. jakichś wzniosłych próśb czy podziękowań. 

 

- Jednak przygotowanie do Pierwszej Komunii w głównej mierze opiera się na "zaliczaniu" 

wyuczonych na pamięć formuł: modlitw, przykazań, prawd wiary... 
 

- To już jest druga klasa, dziecko więcej potrafi zrozumieć. Zresztą przygotowanie nie kończy się           

- a na pewno nie powinno - na wyuczeniu formuł. Gdy modlitwa jest jedynie wyuczoną formułą, 

dziecko nie ma świadomości, że rozmawia z nim osobowy Bóg. Wydaje mi się, że dzieci najbardziej 

lubią modlitwę spontaniczną, śpiewanie piosenek, których treść jest zrozumiała i w których 

odnajdują swoje dziecięce doświadczenia, poza tym ruch, taniec. Gdy uczę modlitwy ―Ojcze nasz‖, 

zawsze krótko wyjaśniam poszczególne wezwania. Np. Bóg jest ojcem nas wszystkich, dlatego do 

Niego się tak zwracamy; ―który jesteś w niebie‖ - niebo to miejsce pogodne i radosne, Bóg jest              

w takim miejscu i my tam kiedyś też pójdziemy; ―święć się imię Twoje‖ - to znaczy z szacunkiem             

i miłością odnosić się do Jego imienia, tak jak dziecko odnosi się do imienia taty czy mamy itd. 

Dopiero po takim wprowadzeniu można ostrożnie modlić się tą modlitwą z dziećmi. Ale nie można 

się do tego ograniczać. Dlatego mówimy katechetom, by modlitwa była bardzo urozmaicona -               

i w treści, i w formie. Nie może być nudna. Nie dziwię się, że czasem dzieci uciekają od modlitwy. 

Czy w przypadku Pierwszej Komunii Pańskiego syna dużo było tych formuł do ―wkucia‖? 

- Na szczęście nie - taki podstawowy skrót katechizmu. 

 

- A kto go przygotowywał: katechetka, katecheta, ksiądz? 

 

- W pierwszej klasie - katechetka. Drugoklasistów przejął ksiądz z parafii. 
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- I właśnie tak się nie powinno dziać. Powinna być zachowana ciągłość katechizowania. Najlepiej, 

gdy dzieci przygotowuje kobieta będąca sama matką. Ona wręcz instynktownie wie, jak rozmawiać         

z dziećmi. Mężczyzna musi się tego dopiero uczyć. 

 

- Jak powinna wyglądać niedzielna Msza dla dzieci? 

 

- Taką liturgię reguluje Dyrektorium Mszy z udziałem dzieci z 1973 r. Dokument ten daje kapłanowi 

duże możliwości. Przede wszystkim można skracać i modyfikować liturgię słowa. Czyta się tylko 

Ewangelię. Można przeczytać jedynie najważniejsze zdanie. Zamiast psalmu może być zrozumiała 

dla dzieci piosenka. Homilię można przeprowadzić w formie zabawy. 

 

- Czy zabawa jest właściwym sposobem wtajemniczania w liturgię? 
 

- Dla nas, dorosłych, zabawa jest głównie formą relaksu. Natomiast dziecko przez zabawę się uczy, 

pracuje, wypoczywa i modli. Jeśli zabawą odpowiednio pokierujemy, może stać się ona nośnikiem 

ważnych treści religijnych. Właściwie nie ma lepszego sposobu trafienia do dziecka z pewnymi 

prawdami, jak właśnie poprzez zabawę. Nawet Drogę Krzyżową można z dziećmi odprawiać w 

formie zabawy. Dzieci bardzo przeżywają nabożeństwo i angażują się, gdy na przykład jedno niesie 

krzyż, tak jak Pan Jezus, inne jest Weroniką, Cyrenejczykiem... Odprawiam z dziećmi tylko kilka 

stacji, by zbytnio się nie nudziły. 

 

- Ksiądz Biskup zajmuje się duszpasterstwem dzieci już 40 lat. Czego Księdza nauczyły dzieci?  
 

- Otwartości na świat, zawierzenia ludziom, braku dwulicowości, mówienia zawsze prawdy. 

 

Bp Antoni Długosz (ur. 1941) w 1994 r. został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji 

częstochowskiej. Jest krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W 1994 r. 

habilitował się w dziedzinie katechetyki. Wydał m.in. “Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla 

dzieci”. Współpracuje z telewizją w tworzeniu programów dla dzieci, m.in. “Ziarna”. W gronie 

współpracowników jest nazywany “biskupem od dzieci i narkomanów”. 

 

12/  http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/ksiazka.html?kw=72389                                                          

                                                                                                                                                                                 

       Dobry Bóg mówi do nas. Pismo święte dla dzieci - Antoni Długosz   
 

13/  http://wydawnictwo.ien.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=141  

Pismo Święte dla dzieci. Dobry bóg mówi do nas.  
 

 

14/  http://www.diecezja.kalisz.pl/                                                                                                                                                             

              

     uroczystość ogłoszenia  Sanktuarium Wspomożycielki Wiernych  

     w Twardogórze Bazyliką Mniejszą 

     Program: 

21 maja 

18.00 – Msza Święta – przewodniczy ks. Józef Kawalec, 

20.00 – Koncert i czuwanie młodzieży, 

24.00 – Msza Święta – przewodniczy ks. bp Antoni Długosz. 

 

15/ http://seminarium.sercanie.org.pl/wrzesien.html  

http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/ksiazka.html?kw=72389
http://wydawnictwo.ien.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=141
http://www.diecezja.kalisz.pl/
http://seminarium.sercanie.org.pl/wrzesien.html
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Kronika Seminarium - Wrzesień 2004 r. 

13-17 września 2004 r. - Rekolekcje roczne i odnowienie profesji zakonnej 

       17 września 2004 r. dobiegły końca w naszym seminarium rekolekcje kleryckie, którym w tym   

          roku  przewodniczył biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, Antoni Długosz. 

       W piątek 17 września br., w godzinach południowych, ksiądz biskup Antoni Długosz poświęcił               

          w ogrodach seminaryjnych drogę krzyżową i odnowioną Grotę Matki Bożej. 

16/ http://www.pmk.org.pl/Polaco/Aktual/Inauguracja/Inauguracja.html    

      Inauguracja nowej siedziby Akademii Polonijnej w Częstochowie 

     W sobotę dnia 18 maja br. odbyła się w Częstochowie inauguracja nowego gmachu AKADEMII  

     POLONIJNEJ przy ul.7 Kamienic. 

 

W uroczystości wziął udział Senat Akademii Polonijnej na czele z Rektorem ks. prof. dr Andrzejem 

Kryńskim oraz zaproszeni goście: Ryszard Kaczorowski b. Prezydent RP, Biskup Pomocniczy           

z Częstochowy Antoni Długosz. 

17/ http://www.radiomaryja.pl/ksfinne2004.htm           

     Triduum Paschalne 2004 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

     11.04.2004 - Jasna Góra, Sanktuarium NMP Królowej Polski, Uroczysta Msza Święta 

Rezurekcyjna,  

     przewodnictwo - JE ks. bp Antoni Długosz [słuchaj][zapisz] 

18/ http://www.google.pl/search?q=Antoni+D%C5%82ugosz&hl=pl&lr=&start=20&sa=N  

...przy poświęceniu krzyża misyjnego ks. bp Antoni Długosz udzielił pasterskiego... 

W Boże Narodzenie ks. biskup Antoni Długosz poświęcił kościół i uroczyście przekazał parafii 

relikwie św. Kingi, patronki nowego kościoła. 

 

19/ http://www.bialykruk.pl/article.php?aid=131  

 

Prezentacja pierwszego w Polsce komiksu o Ojcu Świętym - 1.12.2004 
2004-12-02 10:52:04 

1 grudnia 2004 r. w siedzibie wydawnictwa Biały Kruk w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, 

na której zaprezentowana została pierwsza na świecie rysunkowa biografia Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II  „Z WADOWIC DO RZYMU‖. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: 

ksiądz biskup prof. Antoni Długosz – doświadczony katecheta, duszpasterz dzieci i młodzieży oraz 

Atilla Jamrozik – artysta plastyk, wieloletni prezes Oddziału Krakowskiego Związku Polskich 

Artystów Plastyków.  

http://www.pmk.org.pl/Polaco/Aktual/Inauguracja/Inauguracja.html
http://www.radiomaryja.pl/ksfinne2004.htm
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2004/04/2004.04.11.tr1.m3u
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2004/04/2004.04.11.tr1.mp3
http://www.google.pl/search?q=Antoni+D%C5%82ugosz&hl=pl&lr=&start=20&sa=N
http://www.parafiakrzeczow.niedziela.pl/zd34.html
http://www.parafiakrzeczow.niedziela.pl/zd11.html
http://www.bialykruk.pl/article.php?aid=131
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Na zdjęciu: Ks. Infułat Jerzy Bryła, Atilla Jamrozik, Ks. Bp. prof. Antoni Długosz. 

20/ http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=9763  

 

LIDIA LASOTA 

Biskup Antoni Długosz do dzieci z "Ziarna" 
Księgarnia Świętego Wojciecha Poznań 2004 

ISBN: 83-7015-763-7 

format: 165x230, stron: 112, oprawa: miękka 

[WOJ0165B09763] 

Scenariusze telewizyjne Lidii Lasoty są niezwykle udaną odpowiedzią na nawoływanie Jana Pawła 

II do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji za pośrednictwem współczesnych środków przekazu. 

Oparte na głęboki przemyśleniu tematów związanych z wiarą oraz znajomości rozwoju duchowego 

dzieci i ich doświadczeń, teksty te w atrakcyjnej formie, połączonej z pełnej humoru zabawą, 

dostarczają wiedzy, kształtują religijność, odpowiadają na ważne pytania, pozwalają dzieciom 

przeżywać życie w przyjaźni z Jezusem.  

Ich zwierzchnikiem jest wspaniała osobowość Ks. Biskupa Antoniego Długosza, który                                

w prowadzonych dialogach jest nauczycielem i pasterzem dzieci. Książka może stanowić 

znakomitą pomoc w przygotowaniu konspektów katechez czy homilii, w których aktywnie 

uczestniczą dzieci, dostarcza bogatych pomysłów i metod. 

 

 

21/ http://tygodnik.onet.pl/0,1231459,druk.html  

Wiara dziecka 

Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Artur Sporniak. 

 

Bp Antoni Długosz (ur. 1941) w 1994 r. został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji 

częstochowskiej. Jest krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W 1994 r. 

habilitował się w dziedzinie katechetyki. Wydał m.in. “Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla 

dzieci”. Współpracuje z telewizją w tworzeniu programów dla dzieci, m.in. “Ziarna”. W gronie 

współpracowników jest nazywany “biskupem od dzieci i narkomanów”. 

22/ http://www.miesiecznik.jasnagora.pl/styczen/1_kronika.htm  

O godz. 16.00 w Bazylice ostatnim Pawełkom przewodniczył bp Antoni Długosz. Po homilii Ksiądz 

Biskup tradycyjnie udzielił specjalnego błogosławieństwa zebranym dzieciom. Dzieci otrzymały 

upominki (obrazki i słodycze). 

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=9763
http://tygodnik.onet.pl/0,1231459,druk.html
http://www.miesiecznik.jasnagora.pl/styczen/1_kronika.htm
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23/ http://www.kosciol.pl/content/article/20050203163904962.htm  

Na Jasną Górę 16. Pielgrzymce Parlamentarzystów przybyła w dniu 2 lutego, grupa 50 posłów                      

i senatorów wraz z rodzinami i współpracownikami. W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane                     

w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej, specjalnej Mszy św. przed Cudownym 

Obrazem w jasnogórskiej Kaplicy przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy.  

 

„Jest to 16. pielgrzymka parlamentarzystów po transformacji, bo przecież parlamentarzyści do stóp 

Matki Bożej Jasnogórskiej w II Rzeczypospolitej też pielgrzymowali. Tam się zaczął ten zwyczaj, 

który kontynuujemy‖ – przypomniał poseł Józef Gruszka z PSL, biorący już po raz 12. udział                  

w pielgrzymce.  

 

„Przybywacie do duchowej stolicy naszego narodu, aby jak u źródła zaczerpnąć motywacji i siły                           

w zaszczytnej misji posługi naszemu narodowi i całej Europie‖ – mówił w homilii do 

parlamentarzystów bp Antoni Długosz. Podkreślił, że parlamentarzysta, „wykorzystując swe talenty 

w bezinteresownej służbie prawdziwemu rozwojowi Ojczyzny, tym samym służy Bogu‖.  

„Historia państwa w wymiarze nie tylko europejskim, ale i globalnym uczy, że demokratyczny 

system sprawowania władzy sprawdza się pod jednym warunkiem – jeżeli oparty jest o silny 

fundament etyczny” – podkreślił z mocą bp Długosz.  

 

Podkreślił, że „każdy, kto służy narodowi, zapisuje najpiękniejszą kartę swojego życia. 

Zadaniem parlamentarzysty jest odczytywanie znaków czasu i przeciwdziałanie zagrożeniom, 

które te czasy niosą”. 

24/ http://www.google.pl/search?q=Antoni+D%C5%82ugosz&hl=pl&lr=&start=20&sa=N  

... Antoni Długosz (Krajowy Duszpasterz Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, 

Ośrodek BETANIA, Częstochowa), Ołena Bożemska (Prezes Fundacji Społeczno ... 

25/ http://www.gazeta.obywatel.pl/arch/12_553/10.htm  

... Wraz z nim przybył jeden z bohaterów jego książki ks. bp Antoni Długosz, ... 

Grzegorz Ułamek, jak i biskup Antoni Długosz pracowali kiedyś w Radomsku w ... 

26/ http://www.kuria.sosnowiec.pl/info/new75.htm  

Hutnicy z dawnej Huty Katowice przyszli 4 maja do jedynej w diecezji sosnowieckiej parafii św. 

Floriana, aby prosić o opiekę swojego patrona. Mszę św. w ich intencji odprawił bp Antoni Długosz 

z Częstochowy, który podziękował im za świadectwo wiary i ciężką pracę. 

Drodzy hutnicy, wierzę, że wasze życie wypełnione jest miłością. Podziwiam was za to, że bardzo 

ciężko pracujecie po to, aby nie brakło nam stali potrzebnej każdemu z nas. Często dzieje się to 

kosztem straconego zdrowia. Bo choć produkcja jest coraz nowocześniejsza, to ciągle jest w niej 

potrzebny człowiek i jego poświęcenie – mówił biskup. Przypomniał również nauczanie Jana Pawła 

II, według którego praca nie jest karą za grzech pierworodny, ale podejmowaniem charyzmatu, 

powołania otrzymanego od Stwórcy. – Jest to posługa na rzecz drugiego człowieka – podkreślał 

kaznodzieja. 

 

http://www.kosciol.pl/content/article/20050203163904962.htm
http://www.google.pl/search?q=Antoni+D%C5%82ugosz&hl=pl&lr=&start=20&sa=N
http://www.gazeta.obywatel.pl/arch/12_553/10.htm
http://www.kuria.sosnowiec.pl/info/new75.htm
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27/ http://sdm.scj.pl/11/d4.html  

... bp Antoni Długosz. Papież wciąż przypomina, byśmy przyjęli miłość, którą Chrystus ofiaruje                                                         

... JEZUS – JEDYNY PAN I ZBAWICIEL – bp Antoni Długosz ... 

JEZUS – JEDYNY PAN I ZBAWICIEL – bp Antoni Długosz 

Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem – a my możemy Go wciąż coraz lepiej poznawać. 

Drogą do tego jest m.in. Pismo św. i sakramenty. 

Warto czytać Pismo św., odczytywać je przez pryzmat zastosowanych w nim gatunków 

literackich, uważnie przyglądać się wstępom do ksiąg. To pozwala na pełniejsze i właściwsze 

odczytanie Biblii. Warto w sposób dojrzały traktować sakramenty święte – tym bardziej                    

w czasach, gdy wielu ludzi ciągle postrzega je jako zabiegi magiczne. 

Pan Bóg bowiem, choć stworzył nas bez naszej pomocy, do zbawienia każdego człowieka 

potrzebuje jego współpracy, jego zgody i zaangażowania. 

W swoim postępowaniu trzeba być konsekwentnym. Albo wierzę i biorę ślub kościelny, albo nie 

wierzę  i rezygnuję z przyjęcia sakramentu bierzmowania jedynie po to, by uzyskać papierek 

wymagany przy zawarciu małżeństwa w Kościele. 

Sakramenty są jak łańcuszek. Jeśli ktoś nie wybrał świadomie Chrystusa w sakramencie 

bierzmowania, nie może przyjąć odpowiedzialności za wiarę dziecka jako rodzic chrzestny. 

Skutki jednego sakramentu wpływają na możliwość przystąpienia do innego, a świadome 

przyjęcie sakramentu kształtuje dojrzałą postawę wiary. 

Na spowiedzi staję jako oskarżony i jako prokurator. Nie mogę jednak banalizować 

wyznania grzechów, uciekać w ogólniki i uproszczenia. Spowiedź musi mnie kosztować. 

Mam spowiadać się na miarę swoich lat, biorąc pod uwagę kontekst mojego, a nie cudzego 

działania, mówiąc konkretnie i jasno. Po dobrym przeżyciu tego sakramentu naprawdę 

nabiera się ducha – możemy już tu, na ziemi, przeżyć niebo przez spotkanie z Bogiem                  

w Komunii św. W tym kontekście nie ma religii, która wynosiłaby człowieka tak wysoko jak 

nasza... 

Spowiedź jest jednym z wyrazów miłości. Ale trzeba się do niej przygotować i dotknąć 

wszystkich ciążących na sumieniu spraw, bez zastawiania Panu Bogu wejścia do tych najbardziej 

wstydliwych zakamarków duszy. W każdym grzechu jest niebezpieczeństwo, ale za 

przezwyciężoną pokusę trzeba dziękować, bo wygrana i dziękczynienie umocnią nas na 

przyszłość.  

Nie bądźcie smutnymi świętymi! 

28/ http://www.radiomaryja.pl/archiwum/porady/dane/20031202pp.htm  

... bp Antoni Długosz "Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci" - Pięknie 

... Autor, ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy, zwany jest często ... 

bp Antoni Długosz "Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci" - Pięknie ilustrowane                    

i nowocześnie opracowane wydanie Biblii dla dzieci. Autor, ksiądz biskup Antoni Długosz z 

Częstochowy, zwany jest często "biskupem od dzieci", jako doświadczony katecheta w sposób 

prosty i przystępny podaje katechezę biblijną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Książka może być czytana dzieciom przez rodziców "do poduszki", a nauczyciele mogą z niej 

skorzystać na lekcjach religii. Bogata treść została opatrzona dużymi ilustracjami, mapami, 

http://sdm.scj.pl/11/d4.html
http://www.radiomaryja.pl/archiwum/porady/dane/20031202pp.htm
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kolorowymi zdjęciami. Wszystko po to, aby tradycyjne treści biblijne stały się bliższe i bardziej 

zrozumiałe dla dzieci XXI wieku. [Format: 21 x 29,7 cm; 224 strony; oprawa twarda.  

29/ http://www.biblia.wiara.pl/?grupa=6&art=1115490382&dzi=1115458165&katg=  

Pierwsza polska Biblia dla dzieci 

"Dobry Bóg mówi do nas" - to pierwsze i jak dotąd jedyne polskie wydanie Biblii dla dzieci nie 

będące tłumaczeniem zagranicznych publikacji. Jej autorem jest bp Antoni Długosz z 

Częstochowy, zwany często "biskupem od dzieci". 

Na kartach pięknie a zarazem nowocześnie ilustrowanej książki podpowiada rodzicom i katechetom 

odpowiedzi na najtrudniejsze dziecięce pytania o Boga i początki świata. Najnowszą publikację 

Edycji św. Pawła zaprezentowano 14 kwietnia w Warszawie, 

Bp Długosz jako doświadczony katecheta i duszpasterz w przystępny sposób przedstawia katechezę 

biblijną dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych. Jego komentarzom biblijnym odwołującym 

się do własnych doświadczeń dzieci towarzyszy staranna szata graficzna: dużych rozmiarów 

ilustracje oraz mapy, kolorowe zdjęcia a także opracowane komputerowo elementy graficzne. 

Wszystko po to, aby tradycyjne treści biblijne stały się bliższe i bardziej zrozumiałe dla dzieci XXI 

wieku.  

Stworzenie świata, dzieje Abrahama, pascha, historie Dawida i Goliata a także nowotestamentalne 

wydarzenia: narodzenie Jezusa, Kazanie na Górze, zaparcie się Piotra, Ukrzyżowanie i wiele innych 

- bp Długosz konsekwentnie opisuje w czasie teraźniejszym. Chce by m.in. dzięki temu, mali 

czytelnicy zdobyli przekonanie, że doświadczenie Boga jakie przeżywają bohaterowie Pisma 

Świętego jest także udziałem ich życia. "Bóg nadal pisze historię zbawienia na kanwie naszego 

życiorysu" - zapewnia bp Długosz. 

Każde opowiadanie biblijne składa się z trzech elementów. Autor odwołuje się do sytuacji znanej 

dziecku z codziennego życia, przedstawia przekaz biblijny - wyodrębniony graficznie oraz ukazuje 

jeden ze sposobów realizacji Bożego przesłania. W tym miejscu znaleźć można różnego rodzaju  

zachęty: "pomyśl", "pamiętaj" oraz zadania do wykonania.  

Jak zapewnia wydawca - Edycja św. Pawła - książka może być czytana dzieciom przez rodziców "do 

poduszki" a nauczyciele mogą z niej skorzystać na lekcjach religii. Bp Długosz dodaje, że ponieważ 

"piętą achillesową kaznodziejstwa i katechezy dla dzieci są pradzieje biblijne" dlatego podsuwa 

rodzicom odpowiedzi na najtrudniejsze dziecięce pytania o początek świata, człowieka, jak również 

dlaczego cierpimy i umieramy? 

Książka podoba się dzieciom, gdyż to one same wybrały z propozycji 

przygotowanych przez grafików wydawnictwa, kolorystykę i kształty 

biblijnych postaci. Nie wszystkie obrazy które podobają się dorosłym 

podobają się dzieciom - zauważył bp Długosz.  

 

Nowością rozwiązania graficznego jest odejście od antropomorfizacji 

świata duchowego. Na kartach "Biblii dla dzieci" bp. Długosza 

czytelnik nie znajdzie przedstawień Boga jako dziadka z brodą, 

aniołów ze skrzydłami czy diabłów z kopytami. - Dziecko od samego 

początku musi się spotkać z tajemnicą, z tym, że Bóg, świat duchów 

jest niewidzialny dla człowieka i pozostanie tajemnicą a wiara opiera 

się na zaufaniu - podkreśla autor.  

                                                                                                           

http://www.biblia.wiara.pl/?grupa=6&art=1115490382&dzi=1115458165&katg
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Publikacja pt. "Dobry Bóg mówi do nas" bp. Długosza została z zainteresowaniem przyjęta na 

Międzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii. Niewykluczone, że z polskiej "Biblii dla 

dzieci" skorzystają także katecheci w Belgii - zapowiada dyrektor Edycji św. Pawła ks. Tomasz 

Lubaś.  

 

Edycja św. Pawła jest wydawnictwem zgromadzenia zakonnego księży paulistów. Na rynku 

księgarskim znana jest od lat z popularnych minimediów: pocztówek i kalendarzy oraz książek               

o wysokim poziomie edytorskim. 

30/ http://www.rdo.pl/index.php?id=13  

ks. abp Antoni Długosz, autor Pisma Świętego dla dzieci, współpracownik katolickiego programu 

dla dzieci "Ziarno" o pomysłach duszpasterskich dla najmłodszych.  

 
 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

KS. BP PROF. DR HAB. ANTONI DŁUGOSZ W INTERNECIE  

 

CZĘŚĆ 2 
 

31/ http://www.episkopat.pl/?a=diecezje  

Stolica: CZĘSTOCHOWA  

Metropolia: częstochowska  

Archidiecezja: częstochowska  

 

Arcybiskup Metropolita  

Stanisław NOWAK  

Al. Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa  

Tel.: 0-34/ 324 33 75, 324 96 67;  

Fax: 0-34/ 365 11 82  

Biskup Pomocniczy  

Antoni DŁUGOSZ  

ul. Beskidzka 1, 42-221 Częstochowa  

Tel.: 0-34/ 324 10 44  

Biskup Pomocniczy  

Jan WĄTROBA  

Ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa  

Tel.: 0-34/ 365 12 65  

Fax: 0-34/ 365 11 82  

Kuria Metropolitalna  

Al. Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa  

Tel.: 0-34/ 324 10 44  

Fax: 0-34/ 365 11 82  

E-mail: kuria@czestochowa.opoka.org.pl  

http://www.rdo.pl/index.php?id=13
http://www.episkopat.pl/?a=diecezje
mailto:kuria@czestochowa.opoka.org.pl


 125 

Strona WWW: www.adiec.czest.niedziela.pl 

32/ http://hyperreal.info/drugs/go.to/art/509  
 

Czas dla dziecka 

"Obraz dzisiejszego narkomana nie rożni się od obrazu porządnego ucznia, studenta i młodego 

człowieka robiącego karierę zawodowa. Dla części młodych narkotyki wypełniają pustkę" - 

mówi Piotr Jabłoński 

Gazeta Lekarska Pismo Izb Lekarskich Numer 09/2000 

 

W działaniach przeciwdziałających narkomanii spory udział ma Kościół katolicki. Ksiądz biskup 

Antoni Długosz, duszpasterz krajowy Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie mówi, ze Kościół 

stara się pomoc uzależnionym. "Mamy kilka ośrodków dla ludzi od 18 r. życia oraz dla małolatów. 

Przy parafiach organizujemy świetlice, które pozwalają na spędzanie wolnego czasu, jak również 

rozwijanie zainteresowań i talentów. Tworzymy kolka: dramatyczne, plastyczne, taneczne, sportowe, 

charytatywne". Jego zdaniem jedna z przyczyn powodujących sięgniecie po narkotyk jest patologia 

w rodzinie. Potwierdzają te opinie badania przeprowadzone wśród podopiecznych ośrodka dla 

dorosłych "Betania" pod Częstochową, którego jest kierownikiem. Ale to nie jedyny powód 

narkomanii. Innymi są patologia szkoły czy parafii. W tym ostatnim przypadku należy zadać sobie 

pytanie czy parafia cos robi oprócz działań duszpasterskich. Ksiądz Długosz uważa, ze każda parafia 

powinna oferować swoim parafianom cos więcej niż tylko działania wynikające z jej misji. Np. 

mogłaby stworzyć propozycje zagospodarowania wolnego czasu dla młodzieży. Ta oferta mogą być 

świetlice. 
 
 

33/ http://www.paulus.org.pl/aktualnosci.temat_archiwum.wiadomosc_74  
 

Nowi kapłani paulińscy  

05.07.2003 

 

5 lipca 2003 roku w kaplicy Sióstr Uczennic w Częstochowie dwóch Paulistów przyjęło 

święcenia kapłańskie.  

Diakoni Daniel Łuka i Mirosław Kawa przyjęli święcenia kapłańskie.  

Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup Antoni Długosz.                         

W swoich słowach, skierowanych do wiernych biorących udział w uroczystości, ks. Biskup 

podkreślił m.in. znaczenie posługi kapłana jako ojca, który nie ogranicza swojego oddziaływania                 

i opieki do kilku tylko osób (jak np. ojciec w rodzinie), ale do wielu osób. Kapłan staje się ojcem, 

który pomaga wiernym w ich duchowych narodzinach (poprzez sprawowanie sakramentu chrztu 

św.), w ich wychowywaniu i dojrzewaniu do świadomej obecności w Kościele (poprzez 

sprawowanie sakramentu komunii i pojednania). Kapłan wreszcie wprowadza innych we wspólne 

kroczenie przez kolejne lata życia (poprzez sakrament małżeństwa), towarzysząc im aż do ostatnich 

dni życia (poprzez namaszczenie chorych). 

http://www.adiec.czest.niedziela.pl/
http://hyperreal.info/drugs/go.to/art/509
http://www.paulus.org.pl/aktualnosci.temat_archiwum.wiadomosc_74
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34/ http://www.miesiecznik.jasnagora.pl/listopad/11_kronika.htm  

 

22 listopada - piątek. Rozpoczęło się X Sympozjum Duszpasterzy Młodzieży Uzależnionej, 

w którym uczestniczyło ok. 90 osób. Głównym organizatorem spotkania był bp Antoni Długosz, 

krajowy duszpasterz młodzieży nieprzystosowanej społecznie. 

 

35/  http://ministrant2004.republika.pl/  

 

11.00 będzie przewodniczył Biskup Antoni Długosz. Jest to także doroczna pielgrzymka 

i dzień skupienia wszystkich oddziałów Stowarzyszenia Rodzin ... 

 

36/ http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/390404  

 

PAP   2004-12-15  

Recenzja "Rzeczpospolitej" 

"Z Wadowic do Rzymu" - to tytuł biografii papieża Jana Pawła II, która po raz pierwszy ukazała się 

w formie komiksu. Książkę wydała krakowska oficyna Biały Kruk, autorami są Francuzi. Komiks               

o papieżu zebrał dobre oceny duchownych, plastyków i młodzieży. Ukazał się on kilka miesięcy 

temu we Francji. Komiks ma dwie części. Pierwsza nosi tytuł "Powołanie Karola Wojtyły"                          

i opowiada o młodzieńczych latach Ojca Świętego, jego sportowych pasjach, o drodze kapłańskiej 

zakończonej wyborem na papieża. W drugiej części, noszącej tytuł "Niestrudzony pielgrzym", mowa 

jest o licznych pielgrzymkach Jana Pawła II, spotkaniach z ludźmi, a także o zamachu na Ojca 

Świętego. "Cieszę się, że biografia papieża ukazała się w formie komiksu, bo dzięki temu dotrze na 

pewno do wielu uczniów. Przybliży zarazem młodzieży Ojca Świętego oraz jego nauki. A to jest 

najważniejsze" - powiedział w Krakowie podczas prezentacji publikacji biskup częstochowski prof. 

Antoni Długosz, specjalista do spraw współpracy z młodzieżą. (PAP) 

 

37/ http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-

biskupodcpunow.php  

bp Antoni Długosz 

 

 

 

http://www.miesiecznik.jasnagora.pl/listopad/11_kronika.htm
http://ministrant2004.republika.pl/
http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/390404
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
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biskup tytularny Aggar i pomocniczy w Częstochowie, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, twórca i kierownik Ośrodka dla Narkomanów "Betania" 

Biskup od ćpunów... 

Postanowiłem już z nimi pozostać 

38/ http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php  

Suplement wielkopostny.         

Codzienne rozważania i niedzielne rozmowy                                            

o Wielkim Poście 

Książka prócz rozważań na każdy dzień Wielkiego Postu zawiera 

sześć wywiadów poruszających tematy związane z kuchnią, 

pomocą charytatywną, telewizją, dziećmi, rekolekcjami, 

uzależnienieniami, muzyką i malarstwem pasyjnym. Ks. 

Grzegorz porusza te tematy w rozmowie z: Robertem 

Makłowiczem, Janiną Ochojską, siostrą Mariolą Kłos, 

Biskupem Antonim Długoszem, Markiem Nowickim,                     

o. Andrzejem Bujnowskim. 

...Mówi się o różnych rodzajach biedy. Jakie rodzaje i obszary 

bied mamy w Polsce? - Po pierwsze, nasze społeczeństwo jest 

coraz uboższe. Kiedy na przełomie roku 1995 i 1996 

zaczynaliśmy akcję dożywiania dzieci w szkołach, 

skoncentrowaliśmy się na Bieszczadach. To był wyjątkowy 

region... więcej     (rozmowa z Janiną Ochojską) 

...Wielki post bardzo często pojawia się w mediach. Zazwyczaj są to okropnie nudne relacje               

z kolejnej Drogi krzyżowej, kolejnego nabożeństwa czy produkcji najdłuższej palmy (...) Dla 

przeciętnego człowieka, o którego pytasz, takiego, który nie chodzi do kościoła - nic 

interesującego. Oczywiście niektórzy starają się coś z tym robić. Pamiętam rozpaczliwą próbę 

ożywienia jednego z takich materiałów poświęconego środzie popielcowej... więcej     

(rozmowa z Markiem Nowickim) 

...Co to jest uzależnienie? - Nie będę oczywiście podawał definicji jako terapeuta, tylko jako 

duszpasterz, dlatego, że nigdy posługując narkomanom nie chciałem być terapeutą. Uzależnienie 

w przypadku narkomanów - to postawienie na pierwszym miejscu w swoim... więcej  

(rozmowa z bp Antonim Długoszem) 

39/  http://www.zawiercie.com.pl/trybuna/archiwum/trybuna2/index9.htm  

 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak z racji stylu sztuki i znaczenia 

historycznego,    a przede wszystkim z powodu czci religijnej, jakiej doznaje Cudowny Obraz Matki 

Bożej Skarżyckiej, dekretem z 15 sierpnia 1999 r. ustanowił kościół parafialny Trójcy 

Przenajświętszej w Zawierciu-Skarżycach Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Skarżyckiej. 

http://www.oknonakulture.art.pl/dst/ksiazki.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/maklowicz-ryba.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/ochojska-pomaganie.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/siostraklos-dzieci.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/nowicki-sztampa.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/bujnowski-dzielo.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/ochojska-pomaganie.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/ochojska-pomaganie.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/nowicki-sztampa.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/nowicki-sztampa.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
http://www.oknonakulture.art.pl/wywiady/archiwum/dlugosz-biskupodcpunow.php
http://www.zawiercie.com.pl/trybuna/archiwum/trybuna2/index9.htm
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Doroczna uroczystość ku czci NMP Skarżyckiej obchodzona jest 5 sierpnia każdego roku. Pierwszej 

uroczystości w dniu 5 sierpnia 2000 r. przewodniczył ks. Bp prof. Antoni Długosz 

 

 

40/ http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_szczegoly&id=19  

 

 

 Numer: 3 (533)/2003 marzec  

 
Islam u bram... 
 

Islam najbardziej dynamiczną religią w Europie? ...To fakt, 

który trzeba po prostu uznać. W wielu miastach 

europejskich na każdym kroku można dzisiaj spotkać 

kobietę z muzułmańską chustą na głowie.  

Islam coraz głośniej puka do bram Europy. Muzułmanie byli, 

co prawda, obecni na naszym kontynencie od wieków, a z 

przeszłości mamy również dobre doświadczenia. 

Współczesna sytuacja światowa nie pozwala jednak na 

proste powtarzanie dawnych modeli współżycia. W obliczu 

zagrożenia ogólnoświatowym konfliktem trzeba myśleć 

odważnie i dalekowzrocznie.  

 
 

    POLEMIKI  - str. 77 
 
  bp Antoni Długosz – „ Rezygnacja byłaby zaniedbaniem”.  

 
 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
 

KS. BP PROF. DR HAB. ANTONI DŁUGOSZ W INTERNECIE 

 

CZĘŚĆ 3 
 

 

41/ 
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=14&news_id=523&scroll_article_id=

523&layout=1&page=text&  

 

„Edukacja przeciw wykluczeniu” 

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W dniach 13-14 kwietnia 2005 r., w  Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie 

odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy pn. „Edukacja przeciw 

wykluczeniu‖. Przedsięwzięcie organizowała Komenda Główna OHP. 

http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_szczegoly&id=19
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=14&news_id=523&scroll_article_id=523&layout=1&page=text&
http://www.ohp.pl/ohp/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=14&news_id=523&scroll_article_id=523&layout=1&page=text&
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Od lewej: wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski, 

wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy 

Marek Szczepański. 

 

Od lewej: Krajowy Duszpasterz OHP Antoni Długosz, Minister Gospodarki i Pracy Jacek 

Piechota, Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski, wicemarszałek Senatu Jolanta 

Danielak. 

W Konferencji brał udział m.in. Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski. 13 kwietnia, 

w inauguracji Konferencji uczestniczyli m.in. Krajowy Duszpasterz OHP Ksiądz Biskup Antoni 

Długosz, Wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 

Polityki Społecznej Izabela Jaruga-Nowacka, Minister Gospodarki i Pracy Jacek Piechota, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Marek Szczepański, Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego SLD Krzysztof Janik, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 

Krzysztof Czerwieński, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Anna 

Bańkowska oraz jej zastępcy Jacek Kasprzyk i Włodzimierz Czechowski, zastępca 

przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Irena Nowacka oraz 

posłowie i senatorowie. 
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Poprzez organizację Konferencji Ochotnicze Hufce Pracy, będące instytucją rynku pracy, której 

ustawowe zadania koncentrują się wokół wychowania, kształcenia i zatrudnienia młodzieży, 

włączyły się w proces konsultacji „Wstępnego projektu NPR na lata 2007-2013‖.  

 

Konferencja odbywa się w Centrum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Ochotniczych Hufców Pracy pn. „Edukacja przeciw 

wykluczeniu‖ w wybranych miejscach w Warszawie odbywały się prezentacje usług Mobilnych 

Centrów Informacji Zawodowej OHP.  

Do pobrania 

Stanowisko końcowe 

III Ogólnopolskiej Konferencji  

Ochotniczych Hufców Pracy 

STANOWISKO III OGÓLNOPOLSKIEJ 

KONFERENCJI OHP 

http://www.ohp.pl/_gAllery/41/56/4156.doc
http://www.ohp.pl/_gAllery/41/56/4156.doc
http://www.ohp.pl/_gAllery/41/56/4156.doc
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Edukacja przeciw wykluczeniu społecznemu młodzieży 

 

Uczestnicy Konferencji uznają, że jednym z głównych czynników decydujących  o rozwoju 

społecznym i gospodarczym kraju oraz wzroście poziomu życia obywateli jest edukacja                              

i wychowanie młodzieży i dorosłych.  

W wygłaszanych referatach i wypowiedziach oraz poruszanych w dyskusjach problemach 

potwierdzono fundamentalne znaczenie edukacji w budowaniu gospodarki konkurencyjnej, opartej 

na wiedzy oraz kreowaniu uczącego się społeczeństwa. Edukacja harmonijnie powiązana                             

z rozwojem społeczeństwa i gospodarki, pełniąca wobec nich nie tylko służebne, ale także 

autonomiczne funkcje, będzie w znaczącym stopniu zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu młodzieży i osób dorosłych, zwłaszcza bezrobotnych.  

 W związku z trwającymi ogólnokrajowymi konsultacjami dotyczącymi projektu Narodowego 

Planu Rozwoju na lata 2007-2013 uczestnicy Konferencji przedkładają Ministrowi Gospodarki                   

i Pracy wnioski i propozycje dotyczące tego dokumentu. Za najważniejsze uznano działania 

podejmowane przez OHP na rzecz: 

- tworzenia warunków dla racjonalizowania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez 

rozbudowę systemu poradnictwa zawodowego, infrastruktury rynku pracy oraz partnerską 

współpracę szczególnie ze środowiskiem pracodawców;  

- integracji społecznej poprzez ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, wyrównywanie 

szans w dostępie do edukacji; 

- podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji młodzieży poprzez rozwój  

i doskonalenie systemu kształcenia i udostępnianie instytucji edukacyjnych coraz szerszym 

kręgom społecznym; 

- aktywizacji i mobilności społecznej i zawodowej poprzez działania wychowawcze  

i motywowanie do uczenia się przez całe życie. 

Spośród wyżej wymienionych działań w szczególności doceniono rolę ogólnopolskiego 

systemu informacji zawodowej budowanego aktualnie w OHP. Stanowić go będą - obok sieci 

funkcjonujących już Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej – Młodzieżowe Centra Kariery oraz 

Szkolne Ośrodki Kariery. Wszystkie te formy utworzą szeroką platformę programową OHP, otwartą 

dla całej populacji młodzieży, której celem będzie wymiana informacji o polskim i europejskim 

rynku pracy. 

Przedsięwzięcie to, dzięki integracji działań prowadzonych w zakresie poradnictwa 

zawodowego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej                       

i Sportu, przyczyni się do przyspieszenia budowy systemu poradnictwa w Polsce.  



 132 

W dyskusjach wielokrotnie podkreślano, jak doniosłą rolę w wychowaniu młodzieży                    

w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie europejskim i obywatelskim spełniają Ochotnicze 

Hufce Pracy. Realizowane przez OHP każdego roku programy edukacyjne przynoszą mierzalne 

efekty, szczególnie w odniesieniu do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym                                 

i marginalizacją, a możliwość korzystania ze środków UE znacząco powiększyła grono adresatów 

działań OHP. Znamiennym przykładem tego jest aktywizacja społeczna młodzieży objętej 

programem „Twoja wiedza - Twój sukces‖ – I edycją w 2004 roku i II edycją w bieżącym roku. 

Przedsięwzięciami tymi objęto ponad 11 000 osób.  

Realizacja tego i wielu innych zamierzeń opiera się na projektach opracowywanych                         

w Ochotniczych Hufcach Pracy i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uczestnicy Konferencji potwierdzili, że przyjęta i realizowana obecnie Strategia 

Ochotniczych Hufców Pracy na lata 2003 – 2010 wraz z Suplementem opracowana pod kątem 

nowych obowiązków wynikających z nadania OHP statusu instytucji rynku pracy jest spójna                      

i zgodna z priorytetami Narodowego Planu Rozwoju.  

Uczestnicy konferencji stwierdzają, że komplementarnymi dokumentami niniejszego 

stanowiska są stanowiska poszczególnych zespołów, a zawarte w nich postulaty i wnioski stanowią 

istotny dorobek konferencji. 

Uczestnicy Konferencji upoważniają Komendanta Głównego OHP do przekazania 

materiałów z Konferencji wraz z wnioskami zainteresowanym resortom, samorządom, organizacjom, 

stowarzyszeniom.  

Uczestnicy uznają za zasadne wykorzystanie wniosków z Konferencji przy opracowywaniu 

przez Wojewódzkie Komendy OHP programów strategicznych w obszarze edukacji i rynku pracy. 

Powinny one również stanowić wiodące tematy do dyskusji w trakcie konferencji wojewódzkich 

poświęconych wypracowaniu programu realizacji zadań dla OHP, wynikających z Narodowego 

Planu Rozwoju. 

Zamierzony cel Konferencji został w pełni osiągnięty, a program zrealizowany. Materiały 

pokonferencyjne będą stanowiły istotną pomoc dla OHP i wszystkich instytucji współpracujących. 

42/ Komu zawierzyłem swoje życie?” 

Tak brzmiało hasło 17. Jasnogórskich Spotkań „AA‖ – Anonimowych Alkoholików, w których 

uczestniczyło w dniach 4-5 czerwca blisko 20 tys. osób. W ramach spotkań trwały mityngi otwarte: 

„AA‖, „Al-Anon‖ (członkowie rodzin anonimowych alkoholików) oraz „DDA‖ (dorosłe dzieci 

alkoholików), a także mityng zamknięty Al-Ateen (młodsze dzieci alkoholików).  

Zebranych w Kaplicy Matki Bożej powitał koordynator – o. Ryszard Bortkiewicz, paulin.  

Mszy św. o północy w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył bp Antoni Długosz, z którym 

koncelebrowało 40 księży pracujących w dziedzinie trzeźwości. Wystąpił Zespół „Vox Eremi‖ 
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paulińskiego WSD z Krakowa. Organizatorami były: Grupa AA „Olśnienie II‖   i Grupa Al-Anon 

„Nadzieja‖.  

43/  Bp Długosz śpiewa z Krawczykiem o Europie 

 

Wg http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1207763142  

 

2008-04-09 19:45:23 

Bp Długosz śpiewa z Krawczykiem o Europie 

Radio Watykańskie/a. 

O silnej, zjednoczonej Europie osadzonej na wartościach chrześcijańskich 

śpiewa wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem bp Antoni Długosz                        

z archidiecezji częstochowskiej. Tekst do utworu „Europa nie może żyć bez 

Boga” napisał menadżer i przyjaciel Krawczyka, Andrzej Kosmala. 

„To gest zwykłej troski o przyszłość Polski i Europy – mówi bp Długosz. – Tekst 

zwraca uwagę przedstawicielom UE, by dokonali refleksji nad tym, co robią i by nie 

bali się Pana Boga, bo życie bez Boga prowadzi do tragedii. Na przełomie maja i 

czerwca powstanie teledysk do tego utworu‖ – zapowiada bp Długosz.  

 

Utwór „Europa nie może żyć bez Boga‖ znajduje się w wydanym niedawno 

kolejnym numerze leksykonu twórczości Krzysztofa Krawczyka. Do albumu 

dołączona jest książka poświęcona spotkaniom bp Długosza z tym popularnym 

artystą. 
 

 

 

 
 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:     

 

EUROPO NIE MOŻESZ ŻYĆ BEZ BOGA 
 

Muzyka: Robert Kalicki 

Słowa: Andrzej Kosmala 

Śpiew: duet – Krzysztof Krawczyk z Biskupem Antonim Długoszem 

 

O czym tu dumać na brukselskim bruku 

Kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut 

http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1207763142
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I kiedy wśród fajerwerków huku 

Tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg 

 

Europo, kiedy znów przyjęłaś nas 

Pod swój dawno zbudowany dach 

I odnawiasz swoje mury dziś 

Nie zapominaj gdzie fundament ich ... 

 

Europo nie możesz żyć bez Boga 

Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów 

Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy 

Bo Bóg jest drogą, którą warto iść 

 

„Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy” 

- Powraca dzisiaj echo poety słów 

Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy 

Tak trudno będzie znaleźć mocny grunt 

 

Na opoce zbudowany jest twój dom 

Europo rodziną silna bądź 

Są wartości, których trzeba strzec 

By idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie 

 

Europo nie możesz żyć bez Boga 

Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów 

Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy 

Bo Bóg jest drogą, którą warto iść 

 

Europo nie możesz żyć bez Boga 

Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz 

My Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj: 

Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi 

ANDRZEJ KOSMALA  

(Pseudonimy: Jan Sławko, Andrzej Tara, a także Adam Jarek w spółce autorskiej  z Andrzejem 

Sobczakiem, ur. 30 stycznia 1946 roku, Pleszewo), dziennikarz i producent muzyczny, jest 

absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filozoficzno-

Historyczny). 

Był prezenterem Polskiego Radia w Poznaniu (Radiowy Klub polskiej muzyki młodzieżowej), 

dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej (1976-1990) i poznańskiego oddziału ZPR, 

dziennikarzem Głosu Wielkopolskiego, tygodnika ilustrowanego Tydzień, Jazzu i Non Stopu. 

Jest autorem tekstów piosenek: Gdy nam śpiewał Elvis Presley z rep. Krzysztofa Krawczyka, Nie 

było ciebie tyle lat z rep. Krystyny Giżowskiej, Piosenka z listy przebojów, Samotny gangster 

(wszystkie muz. Ryszard Kniat), Kto jeśli nie ty (muz. Marceli Trojan), Ostatni raz zatańczysz ze 

mną (muz. Sławomir Sokołowski, wyk. Krzysztof Krawczyk), Przeżyłam z tobą tyle lat (muz. 

Waldemar Parzyński), Wstaje nowy dzień (muz. Wojciech Trzciński), Z tobą pójdę jak na bal (muz. 

Aleksander Maliszewski). 

Prowadził firmę fonograficzną ZPR, a od 1991 roku jest właścicielem agencji artystycznej K&K 

Studio w Poznaniu (wspólnie z kompozytorem Ryszardem Kniatem). Jest menadżerem Krzysztofa 

Krawczyka.. 
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CZYTAJĄC JANA PAWŁA II „LIST DO ARTYSTÓW” 

Ksiądz Biskup Długosz  zwany Biskupem od Dzieci 

Profesor Ignacianum w Krakowie, Biskup Pomocniczy w Częstochowie 

 

   Głębokie zrozumienie i szacunek Papieża dla sztuki i jej twórców niechaj będą zachętą, wzorcem 

dla wzajemnych kontaktów twórców z Kościołem i twórców pomiędzy sobą. Czytam List do 

artystów Jana Pawła II ... – spotkanie z Ojcem Świętym. Tak, ten List jest po to, żeby się zatrzymać. 

I jeśli go zrozumiałem, to co mam zrobić. Co mogę zrobić. Kiedy oglądamy dzieła wielkich 

mistrzów: Michała Anioła, Rafaela, Berniniego czy Antonella de Messina, kiedy słyszymy utwory 

Chopina, Bacha, Mozarta czy Bethovena, to widzimy... światło, słyszymy niezwykłą harmonię. 

Rozumiemy, że to obdarowanie – dotykamy metafizyki. Nasza wyobraźnia rozwibrowuje się, 

zaczyna pracować. Czujemy się jaśniej i zdaje się nam nawet, że bardziej wierzymy. Chcemy 

myśleć, że wybitne dzieła zrodziły się z kontemplacji, z modlitwy. A jeśli dzieło przewyższa twórcę, 

jest piękniejsze niż on sam? Z tym też trzeba umieć się uporać. Może piękno wybitnego dzieła jest 

już natchnieniem Boga, nawet jeśli twórca o tym nie wie. Arcydzieła przynaglają człowieka do 

szukania prawdy, szukania Absolutu. 

   Człowiek może mówić Bogu  - tak. Mówić – tak – swojemu powołaniu. Bóg-Stwórca stwarza 

artystę, obdarowuje zaufaniem, dając mu talent. Chciałoby się, żeby życie to potwierdziło.  

    Jaki kompromis dla nas w sztuce jest możliwy? Każdy sam musi postawić sobie jakąś granicę, na 

co może się zgodzić, a na co nie. To nie jest proste. I chyba nie da się wyznaczyć tej granicy raz na 

zawsze. Chciałoby się oczywiście, żebyśmy nie byli narażeni na nieciekawą pracę. Ale wiemy 

przecież, że w życiu zawodowym bywa różnie. Aktor jest w jakimś sensie narzędziem w rękach 

dyrektora, scenarzysty, reżysera. Nasz wybór często bywa ograniczony. Jeżeli mamy do czynienia             

z dobrym dyrektorem czy dobrym reżyserem, to możemy mieć wtedy do nich zaufanie. Bez zaufania 

praca jest właściwie niemożliwa. Ważne jest, żeby nie robić niczego wbrew sobie, żeby nie mieć 

poczucia, że się zostało wynajętym, użytym. Każdy musi zmierzyć się ze swoim – tak i nie. To 

wymaga cierpliwości. Nasza praca jest zbiorowa, jak dużo musi się zdarzyć, żeby wynik naszego 

poszukiwania, naszej twórczości był taki, jaki chcielibyśmy, żeby był, jaki sobie wymarzyliśmy. 

Zdarza się, że zostaje nam tylko nasze staranie. Ale wierzę, chcę wierzyć, że to też jest ważne. 

 

Artysta 

 

Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi 

Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego 

arcydzieło sztuki. 

(Jan Paweł II) 

Artysta to każdy człowiek, który poddaje się natchnieniu. Kucharz, architekt, stolarz – może stać się 

artystą w jednej chwili – poprzez poczucie, że w danym momencie tworzy coś niepowtarzalnego. 

Artysta musi być wrażliwy, a jednocześnie powinien mieć dystans do swojej wrażliwości. Jeśli go 

nie zachowa, zostaje okradziony i przerobiony na kogoś, kim nie jest. Świat show-biznesu jest 

bezlitosny. Myślę, że oprócz wrażliwości trzeba mieć jeszcze dość dużo sprytu    i przebiegłości: 

„Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie‖ (Mt 10,16) – to jest dokładnie to, co 

powinno cechować artystów. 

 

Natchnienie 

 

Drodzy artyści, jak dobrze wiecie, wiele różnych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych może stać 

się natchnieniem dla waszej twórczości. (Jan Paweł II) 

Cóż to jest natchnienie? Lutosławski mówił – natchnienie polega na tym, że w umyśle pojawia się, 

coś, czego ułamek sekundy przedtem nie było. Właściwy trop, złota nitka, która poprowadzi                    

w odpowiednią stronę. Natchnienie jest to doświadczenie świętej synchroniczności – tak to 

nazywam. Wtedy wiem, że wszystko odbywa się w idealnym porządku. 
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Talent 

 

Boski artysta, okazując artyście ludzkiemu łaskawą wyrozumiałość, użycza mu iskry swej 

transcendentnej mądrości i powołuje go do udziału w swej stwórczej mocy. (Jan Paweł II) 

Talent jest darem. To coś, co nie jest moje; jestem przekonany, że to nie jest moje. Przypowieść               

o talentach jest dla mnie ciągle żywa. Chcę pomnażać swoje talenty i być pożyteczny dla świata,            

w którym żyję. Wszyscy artyści od wieków podłączeni są do źródła, z którego czerpią, tworząc 

swoje dzieła. Jesteśmy sztafetą od tysięcy lat. 

 

Piękno muzyki 

 

Niech wasza sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego piękna... 

(Jan Paweł II) 

Muzyka składa się z dźwięku i ciszy. Im piękniejszy dźwięk, tym piękniejsza cisza. 

Trudno znaleźć obiektywne kryteria piękna, bo takich kryteriów nie ma. Prawdziwy artysta nie może 

nic innego, jak tylko wyrażać siebie. To on w swoim sercu i w wyobraźni decyduje o tym, co jest 

piękne, a co nie. Im lepszy warsztat, tym piękniej i dokładniej można wyrazić swoje wnętrze. Ludzie 

nie przychodzą jednak na koncerty po to, żeby oglądać warsztat, tylko po to, żeby doświadczyć 

piękna. Wydaje mi się, że trzeba w sobie pielęgnować umiejętność wpadania w zachwyt, to pomaga 

tworzyć rzeczy piękne. 

 

Moje spotkanie z Krzysztofem 

 

Piosenką interesowałem się od dziecka. Próbowałem swoich wokalnych umiejętności w przedszkolu 

oraz podczas szkolnych występów. Posiadam wiele ulubionych piosenek oraz darzę sympatią ich 

wykonawców, do których przesłania wracam podczas wypoczynku. Lubiłem melodyjne utwory 

Trubadurów, z którymi związał się Krzysztof Krawczyk. Stał mi się bardzo bliskim, gdy podczas 

pielgrzymek Jana Pawła II do Polski dedykował Mu swoje nagrania oraz koncertował dla Papieża. 

Bardzo chciałem spotkać się z Krzysztofem, gdy dowiedziałem się o jego poważnym wypadku oraz 

skomplikowanym procesie rehabilitacji. Przypadek sprawił, że przez mojego ucznia – księdza, 

nawiązałem z Krzysztofem kontakt telefoniczny. Złożyłem mu wizytę w domu, gdzie poznałem żonę 

oraz menedżera piosenkarza – Andrzeja. Cieszyłem się powrotem do zdrowia Krzysztofa, jego 

nowymi nagraniami oraz możliwością zaśpiewania z nim piosenki. Tak powstało nagranie „Europo, 

nie możesz żyć bez Boga‖. Podczas kolejnych spotkań Krzysztof budował mnie głębią przeżywania 

swojej wiary i wielkim przywiązaniem do Chrystusa. Staliśmy się przyjaciółmi wspierającymi się 

modlitwa i więzami przyjaźni. 
 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

 

D  O  D  A  T  E  K 
 

DEKALOG DUSZPASTERZA WG BISKUPA DŁUGOSZA 

2004-09-03 10:50:31 

Co robić, aby lekcje religii w większym stopniu służyły odkrywaniu Chrystusa? Jaki ma być katecheta                      

i duszpasterz młodzieży i dzieci? Na te pytania odpowiadał ks. bp dr hab. Antoni Długosz z Częstochowy, gość 
dwóch spotkań dla katechetów, duszpasterzy i wychowawców archidiecezji przemyskiej. 
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Obecny na spotkaniach przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik podkreślił, że celem 

działań duszpasterskich i katechetycznych jest ukazanie podopiecznym osoby Jezusa Chrystusa. 

Powtórzył on słowa Jana Pawła II: "Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda życia. Ale nie 

wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze 

bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać". 

Bp Antoni Długosz, znany w Polsce duszpasterz przedszkolaków i narkomanów, stwierdził, że obecnie 

kapłani i osoby zakonne są bardzo obciążone katechezą w szkole i niekiedy nie starcza im czasu i sił, aby 

przy parafii prowadzić zorganizowaną formację dzieci i młodzieży. Jego zdaniem priorytetem pracy 

duszpasterskiej powinny być małe wspólnoty organizowane przy parafiach. Po zaistnieniu takiej grupy 

przychodzi czas na drugi etap - życie sakramentalne. Dopiero trzecim etapem, dopełniającym tę 

formację, powinna być katecheza w szkole. 

Bp Długosz podał także propozycję "dekalogu duszpasterza", o którym powinni pamiętać wszyscy 

wychowawcy i formatorzy. Oto jego wskazania: 

1. Kochać i rozumieć dzieci i młodzież 

2. Być obecnym pośród podopiecznych 

3. Budować autorytet w oparciu o swoje człowieczeństwo, a nie pełnioną funkcję 

4. Nie zaczynać kontaktów od krytyki wychowanków, ale od ukazania Chrystusa 

5. Mieć samemu doświadczenie wspólnoty 

6. Zaczynać od "Betlejem", czyli nawet od niewielkiej liczby osób w grupie 

7. Nie budować Kościoła dla młodych, ale - z młodymi 

8. Zrezygnować z taktyki walki na rzecz towarzyszenia wychowankom 

9. Zbudować im "dom", czyli dać salkę, pomieszczenie 

10. Umieć ciągle zaczynać od nowa, czyli nie zrażać się trudnościami i niepowodzeniami 

Spotkania z bp. Długoszem odbyły 30 sierpnia br. w Krośnie i dzień później w Przemyślu w ramach tzw. 

kongregacji, czyli spotkania - odprawy katechetów i duszpasterzy przed nowym rokiem szkolnym 

2004/2005. Wzięło w nich udział prawie tysiąc katechetów oraz duszpasterzy z archidiecezji 

przemyskiej, w tym bracia i siostry, przedstawiciele rodziny franciszkańskiej z tego terenu. 

Gospodarzami spotkań byli: abp Józef Michalik, bp Adam Szal oraz wydział nauki katolickiej i wydział 

duszpasterski archidiecezji przemyskiej.    wp 

 

 
********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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NAJWIĘKSZY PREZENT OD BOGA 
 

 

 
 

Tematyce chrztu świętego, poprzez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, poświęcony 

jest styczniowy numer "Anioła Stróża". W miesięczniku Wydawnictwa Sióstr Loretanek dzieci          

i młodzież znajdą m.in. rozmowę z ks. bp. Antonim Długoszem, wskazówki, jak naśladować swego 

patrona, a także opowieść o chrzcie Mikiego, chłopca z klasy Marysi. 

 

Ksiądz biskup Antoni Długosz nazywa chrzest prezentem Pana Jezusa, gdyż poprzez ten sakrament 

"dostajemy od Pana Boga nowe życie - życie Boże, poprzez które jesteśmy braćmi i siostrami Pana 

Jezusa".               

O tym, jak "mama" Kasia została matką chrzestną ośmiorga dzieci, najmłodsi mogą przeczytać                   

w artykule "Osiem i pół".   W styczniowym numerze czytelnicy znajdą również odpowiedź na 

pytanie, dlaczego nie można ochrzcić ślimaka, oraz zachętę do przypomnienia sobie własnego 

chrztu. "Niech każdy zapyta mamę, tatę lub babcię czy dziadka o uroczystość swojego chrztu. 

Odnajdźcie zdjęcia i na ten miesiąc postawcie jedno z nich w widocznym miejscu w swoim pokoju. 

Wieczorami pamiętajcie, by w modlitwie podziękować za to, że możecie być dziećmi Bożymi" - 

apeluje s. Estera. 

W cyklu "Przyłóż ucho do Ewangelii" br. Tadeusz opowiada o pewnym gadule, który od rana do 

wieczora nie zamykał ust, w końcu jednak zamilkł i w ciszy wsłuchał się w głos Pana Boga.                       

W "Matusowych opowieściach" Joanna Knapik pisze, jak św. Franciszek Ksawery wyprawił się na 

Daleki Wschód, by mówić o Chrystusie tym, którzy jeszcze Go nie poznali. 

Dla tych, którzy lubią opowieści obrazkowe, siostry loretanki zamieściły historię o balonach, a dla 

miłośników łamigłówek - krzyżówkę o imionach w Biblii, przeskakiwankę i rebusy. Natomiast 

miłośników przyrody z pewnością zainteresuje opowieść o życiu zwierząt w zimowym lesie.  

EI 

 

Miesięcznik "Anioł Stróż" można zamawiać w Wydawnictwie Sióstr Loretanek, ul. Żeligowskiego 

16/20, 04-476 Warszawa Rembertów; tel. 022 673 58 39, fax: 022 612 93 62; e-mail:  

rozaniec@loretanki.pl. 

 

 NASZ DZIENNIK         Sobota-Niedziela, 14-15 stycznia 2006, Nr 12 (2422) 

 

 
********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

mailto:rozaniec@loretanki.pl
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SPEŁNIŁ PRAGNIENIE JANA PAWŁA II 
 

Z księdzem biskupem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym                 

w diecezji częstochowskiej, rozmawia Katarzyna Cegielska 
 

 

Jakie refleksje towarzyszą Księdzu Biskupowi po wizycie Ojca Świętego Benedykta XVI na 

Jasnej Górze? 

 

- Przede wszystkim niezmiernie się cieszę, że w swoim pielgrzymowaniu po Polsce Ojciec 

Święty Benedykt XVI zechciał przybyć także na Jasną Górę. My, Polacy, prezentujemy 

religijność maryjną, co szczególnie zachód Europy stara się nam w jakiś sposób wytykać, 

mówiąc, że religijność maryjna zagraża syntetyzmowi w wierze katolickiej. Tymczasem Matka 

Boża jest osobą towarzyszącą Jezusowi i jest tłem na kanwie Jego zbawczego działania.  

 

 

I ten akcent maryjny Ojciec Święty zaznaczył także w swoim przemówieniu... 
- Cieszyłem się, że Papież zaznaczył akcent maryjności w swoim pielgrzymowaniu i przemówieniu, 

a także, że Benedykt XVI spełnił pragnienie Jana Pawła II, który będąc w Polsce, zawsze starał się 

pokłonić Matce Bożej na Jasnej Górze i zawierzyć Jej opiece cały świat.  

 

 

Jakie osobiste doświadczenie pozostanie w pamięci Księdza Biskupa ze spotkania z Ojcem 

Świętym w Częstochowie? 

 

- Cieszę się, że dwukrotnie mogłem ucałować dłoń Papieża - przy powitaniu, bo stałem przy wejściu 

do kaplicy Matki Bożej, i później na placu przy helikopterze tuż przed odlotem Ojca Świętego do 

Krakowa. A szczególnie cieszę się, że młodzież, kandydaci do kapłaństwa i myślący o zakonie 

uczestniczyli w wielkim wymiarze w tym doświadczeniu miłości, jaką Polacy wyrażają wobec 

Papieża. Dlatego o tym mówię, bo wiele lat byłem wychowawcą kleryków, 27 lat prowadziłem 

wykłady z katechetyki. Do tej pory ciągle pracuję jako osoba formująca do posługi katechetycznej. 

Jest ona związana z głoszeniem Słowa Bożego. Ci młodzi ludzie zobaczyli fundament naszego 

Kościoła i równocześnie wyrazili swój wielki entuzjazm mówiący o tym, że chcą patrzeć                         

w przyszłość i swoje życie ofiarować Chrystusowi, by przez nich mógł głosić prawdę o zbawieniu,             

i chcą być osobami udzielającymi poprzez sakramenty zbawczej mocy Chrystusa.  

 

Dziękuję Księdzu Biskupowi za refleksje. 

NASZ DZIENNIK        Sobota-Niedziela, 3-4 czerwca 2006, Nr 129 (2539) 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

        

 

„Ziarno‖ w Częstochowie  

25 lutego w Filharmonii Częstochowskiej dzieci spotkały się z bp. Antonim Długoszem, autorami         

i twórcami programu telewizyjnego „Ziarno‖. Spotkanie było okazją do poznania ulubionych 

twórców, a także wspólnej zabawy oraz "castingu" dla najodważniejszych dzieci, które stanęły            

w świetle reflektorów. 

http://www.niedziela.pl/galerie/filmy/ziarno.wmv
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Wg http://www.niedziela.pl/filmy.php?str=14  
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Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk teologicznych 

Jednostka prowadząca przewód: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 
Wydział Teologiczny 

Podane specjalności MEN: dziedzina: NAUKI TEOLOGICZNE 
dyscyplina: Nauki teologiczne 
specjalność: katechetyka 

 

Ludzie nauki 
identyfikator rekordu:  o29792 

ks. bp dr hab. Antoni Długosz, prof. WSFP "Ignatianum" 

Dyscypliny KBN: nauki teologiczne 

Specjalności: katechetyka 

Miejsca pracy, zajmowane 
stanowiska, pełnione funkcje: 

- Katedra Formacji Chrześcijańskiej WSFP "Ignatianum" - Kierownik 
- Katedra Formacji Chrześcijańskiej WSFP "Ignatianum" - prof. 

Rozprawa habilitacyjna: - Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu, Papieska Akademia Teologiczna w 
Krakowie; Wydział Teologiczny, 1998 

Promotor przewodów 
doktorskich: 

- 1999: Teoretyczne i praktyczne założenia przygotowania katechetów do poprawnej interpretacji 
tekstów biblijnych z uwzględnieniem form samokształcenia kierowanego, Stypułkowska Beata; 

 

Instytucje naukowe 
identyfikator rekordu:  i21011 

http://www.niedziela.pl/filmy.php?str=14
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/29000/o29792.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/8000/i8508.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/8000/i8508.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/21000/i21011.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/21000/i21011.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/dokhab/25000/d25104.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/dokhab/33000/d33372.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/dokhab/33000/d33372.htm
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Katedra Formacji Chrześcijańskiej 

Wydział Pedagogiczny 
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie 

Adres: 31-501 Kraków, ul. M. Kopernika 26 

Kierownik: Antoni Długosz 

Rodzaj instytucji: uczelnia MNiSW 

Dyscypliny KBN: nauki teologiczne, pedagogika 

Główne kierunki działalności n-
b: 

dojrzałość ludzka i formacja duchowa (problem poczucia krzywdy, dojrzałości emocjonalnej, 
formowanie dojrzałego sumienia, wychowanie do wolności); różne szkoły duchowości; nowe 
ruchy religijne w Kościele; problem modlitwy 

Pracownicy ze stopniem 
naukowym doktora 
habilitowanego: 

Józef Augustyn SJ, Antoni Długosz 

 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

 

ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ I SZATANEM 
Jasna Góra 
 

- Kochani, w Chrystusie Zmartwychwstałym cały świat odzyskuje nadzieję! - mówił w czasie 

Mszy św. rezurekcyjnej w bazylice jasnogórskiej ks. bp Antoni Długosz. Wcześniej 

częstochowski biskup pomocniczy poprowadził uroczystą procesję po wałach jasnogórskich. 

 

Jak poinformowało Biuro Prasowe Jasnej Góry, w procesji rezurekcyjnej uczestniczyło kilka tysięcy 

wiernych, głównie mieszkańców miasta. Szło w niej kilkudziesięciu ojców paulinów, kapłani                     

i siostry zakonne. Obecny był generał zakonu o. Izydor Matuszewski i przeor Jasnej Góry o. Bogdan 

Waliczek. Procesji towarzyszyło bicie jasnogórskich dzwonów, wystrzały z petard oraz uroczysty 

śpiew: "Wesoły nam dzień dziś nastał".  

- Pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę 

w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem - powiedział ks. bp Antoni Długosz na rozpoczęcie 

procesji rezurekcyjnej na Jasnej Górze. Zaraz po niej w bazylice jasnogórskiej przewodniczył Mszy 

Świętej.  

 

- Dzisiaj każdy z nas może także rozerwać więzy swego grobu. Właśnie dzisiaj - ponieważ 

każdy z nas może rozpocząć lepsze, doskonalsze i szlachetniejsze życie. Pan Jezus swoją Boską 

mocą może odsunąć ten kamień zła i grzechu, który nas przygniata i czyni duchowo umarłymi  

- mówił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.  

 

- Jezus zwraca się dziś do nas: "Nie bójcie się ataków mocy ciemności i zła, nie lękajcie się 

smutku, upadków, depresji, samotności, udręk czy odrzucenia. Nie ma tak skrajnych sytuacji i 

krzyży, z których przy mojej pomocy nie moglibyście powstać i zmartwychwstać". Zmagający 

się z tyloma problemami współczesny świat potrzebuje tej radosnej nowiny, potrzebuje 

świadków Zmartwychwstania, potrzebuje twojej i mojej wiary i entuzjazmu naszego 

świadectwa - wzywał ksiądz biskup. 

 

Na zakończenie Mszy św. życzenia zebranym, jak również radiosłuchaczom Radia Jasna Góra                   

i Radia Maryja, złożył przeor klasztoru o. Bogdan Waliczek: - Życzymy nadziei płynącej z faktu 

http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/5000/i5908.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/6000/i6567.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/29000/o29792.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/20000/o20720.htm
http://nauka.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/29000/o29792.htm
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zawierzenia swojego serca zwycięskiemu Królowi, ku któremu po drogach wiary prowadzi nas 

Maryja.  

 

KJA 

 

NASZ DZIENNIK    Wtorek, 18 kwietnia 2006, Nr 91 (2501)        Dział: Wiara Ojców 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

BISKUP DŁUGOSZ ŚPIEWA, TAŃCZY I OPOWIADA EWANGELIĘ 

 

Biskup Antoni Długosz i Ewa Barańska-Jamrozik z dziećmi ze Szkoły im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
(fot. Adam Wojnar) 

Joanna Szczerbińska 

Dzień 3 kwietnia 2008 r. był dla bp. Antoniego Długosza z Częstochowy wypełniony wyjątkowymi 

spotkaniami, głównie z dziećmi. – Kto śpiewa, dziesięć razy się modli, a kto tańczy, modli się 

trzydzieści razy – woła z uśmiechem bp Długosz do dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr l                        

w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej. Intonuje pieśń „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz, w radosne 

progi nasze wejdź‖. W muzyczny wir dają się porwać najpierw młodsze dzieci z pierwszych rzędów, 

ale im dłużej biskup śpiewa i tańczy, tym bardziej włączają się też gimnazjaliści z najstarszej klasy. 

Potem wszyscy wspólnie kreślą w powietrzu ogromny znak krzyża do słów piosenki „Rysuję krzyż             

z kropelką krwi i jedną dużą łzą‖ i za tę wspólną modlitwę do Pana Jezusa otrzymują od 

roześmianego biskupa-katechety dziesiątki z wykrzyknikiem.  

 

Biskup Antoni wyznaje zasadę: „Pogodny chrześcijanin – to pełny chrześcijanin‖ i w myśl tej zasady 

z wielkim przekonaniem, zaangażowaniem i mocą własnego przykładu katechizuje najmłodszych. 

Przepełniony poczuciem humoru, także wobec siebie, mówi do dzieci, że jest „dziadkiem z długim 

nosem‖ i dlatego nazywa się Długosz, no bo gdyby miał krótki nos, nazywałby się Krótkosz.  

Biskup wie, że nie wszyscy dorośli lubią i uznają jego metodę katechetyczną, ale idzie za głosem 

swego serca i sumienia. Widząc entuzjastyczną reakcję dzieci, ich rodziców, dziadków i szkolnych 

wychowawców, trudno nie przyznać mu racji, trudno mu nie przyklasnąć. A klaskanie w dłonie – to 

też jeden z instrumentów owej „Długoszowej katechetyki‖. Katechetyki – trzeba tu z mocą 

podkreślić – jak najbardziej poważnej w treści, jak najbardziej zgodnej z duchem Ewangelii, jak 

najbardziej płynącej z umiłowania Pana Boga, z umiłowania i szacunku dla bliźniego – choćby był 

najmniejszy. Bp Antoni Długosz jest doktorem habilitowanym, wykładającym profesorem 

katechetyki. Ale teorię „przekuwa‖ w praktykę i to – dosłownie i w przenośni – w sposób 

śpiewający.  

Można było się o tym przekonać podczas promocji jego najnowszej książki „Opowiem Ci o Jezusie. 
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Ewangelia dla dzieci‖, która, wraz z zachwycającymi ilustracjami krakowskiej malarki Ewy 

Barańskiej-Jamrozik, ukazała się w wydawnictwie Biały Kruk. Promocja odbyła się jednego dnia w 

krakowskim gimnazjum, jak wspomniałam powyżej, a także w siedzibie wydawnictwa, z udziałem 

przedstawicieli mediów, oraz w kaplicy parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, gdzie na 

spotkanie przybyła licznie wspólnota parafialna, w tym ok. 400 dzieci! Najważniejszymi jej 

uczestnikami byli każdorazowo najmłodsi, bo z myślą o nich powstała ta bardzo piękna i mądra 

książka.  

– Pomagam dzieciom odczytać Ewangelię, bez Chrystusa nie można bowiem zrozumieć, co to 

znaczy być człowiekiem – mówi bp Długosz. – Opowiadam o Panu Jezusie, aby każdy poznał, kim 

On jest dla niego. Biblia to nieodłączny towarzysz dany nam przez Pana, to księga, z której nigdy nie 

wyrośniemy. Z jej kart mówi do nas Bóg, który pragnie, byśmy się zbawili. Najpierw – rozpoznając 

gatunki literackie, którymi posługiwano się ówcześnie – musimy odczytać to, co chcieli nam 

przekazać natchnieni autorzy Pisma Świętego, zanim odczytamy to, co mówi do nas Bóg. Może 

jestem jedynym człowiekiem na świecie, który czyta i interpretuje Biblię w czasie teraźniejszym. 

Ale to przecież czas teraźniejszy pozwala być czynnym uczestnikiem wydarzenia. Biblia to nie 

jakieś wspomnienie, ale księga żywa, którą odczytywać będziemy do końca życia. Wydarzenia 

historyczne przeminęły, ale misterium trwa. Chrystus nadal pisze historię Zbawienia na kanwie 

naszego życia. Pisanie Pisma Świętego zakończy się dopiero z powtórnym przyjściem Pana Jezusa 

na ziemię. Chrystus jest zawsze obecny wśród nas. Dzisiaj to my jesteśmy Jego apostołami, 

przychodzimy, aby dać o Nim świadectwo. Chcę, aby dzieci zakochały się w Panu Jezusie, aby 

dawały o Nim świadectwo.  

Bp Długosz zastanawiał się, jak przekazywać pewne treści, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za 

formację religijną dzieci. Doszedł do wniosku, że trzeba wyjść od wrażliwości dziecka, od jego 

doświadczeń, i znaleźć drogę do jego wyobraźni; że na tej wyobraźni trzeba bazować. Książka 

„Opowiem Ci o Jezusie‖ stanowi właśnie owoc tych przemyśleń. Każda opowieść zbudowana jest 

tak, że wychodzi od konkretnych doświadczeń dziecka, z tej perspektywy wyjaśnia poszczególne 

wydarzenia ewangeliczne, ułożone według tajemnic różańcowych, by na końcu zawrzeć prośbę 

kierowaną do najmłodszych, związaną z tym właśnie konkretnym wydarzeniem, do którego z kolei 

kierowana jest wyobraźnia dziecka – w dużym stopniu także dzięki barwnym, klasycznym                         

i przekonywającym rysunkom Ewy Barańskiej-Jamrozik.  

„Opowiem Ci o Jezusie‖ to książka do dzieci, ale i do rodziców, gdyż – jak twierdzi Biskup Antoni – 

bez udziału rodziców nie uformujemy religijnie dziecka. Dziecko patrzy na obraz w książce,                       

a rodzice czytają.  

– Jestem „słonecznikiem Pana Boga‖, który zawsze zwraca twarz w Jego kierunku – mówi                            

z uśmiechem o sobie bp Długosz, używając słów ks. Jana Twardowskiego. – Opowiadam o słowach 

i czynach Pana Jezusa. Biskup nazywa też siebie „aktorem Pana Jezusa‖. Oba określenia są trafne                

i w pełni uzasadnione.  

Dzieci z parafii w Mszanie Dolnej też miały okazję przekonać się o tym. Śpiewał z nimi i tańczył na 

chwałę Panu Bogu, opowiadał o Jezusie. – Choćby największa, najstraszniejsza burza w Waszym 

życiu – przekonywał z pogodną ojcowską dobrocią – Pan Jezus jest zawsze z Wami. Musi nam 

towarzyszyć radość płynąca z przyjaźni z Panem Jezusem. Łatwo uwierzyć bp. Antoniemu 

Długoszowi, bowiem sam tą radością emanuje, można by rzec – uosabia radość stałego obcowania             

z Panem.  

„Opowiem Ci o Jezusie. Ewangelia dla dzieci”  
tekst: bp Antoni Długosz, rysunki: Ewa Barańska-Jamrozik  
96 s., format 210x260 mm  
papier kredowy 150 g, twarda oprawa, złocenia  
Wydawnictwo Biały Kruk, ul. Szwedzka 38,  
30-324 Kraków, tel./fax:(0-12)260-32-90, (0-12) 260-34-50,  

 handlowy@bialykruk.pl,  www.bialykruk pl.  

mailto:handlowy@bialykruk.pl
mailto:handlowy@bialykruk.pl
http://www.bialykruk/
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Wg http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200816&nr=22  

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

 

WSPOMNIENIA KS. BPA ANTONIEGO DŁUGPSZA 

 
wg http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=comment&what=memo&id=179  

 

   Z księdzem biskupem Antonim Długoszem wspominaliśmy szkolne czasy spędzone w Liceum im. 

H. Sienkiewicza. Choć czasy w których uczęszczał do szkoły są odległe to jednak z chęcią 

wspominał tamten okres. Jak podkreśla, szkoła była dla niego ważnym etapem nie tylko zdobywania 

wiedzy, ale również ukształtowała jego poglądy życiowe, w pewnym sensie wpłynęła na jego 

decyzje przyszłych jego losów. Swoją edukację rozpoczął w szkole Nr 4, która nieustannie zmieniała 

swój lokal i adres. I tak przemieszczał się z tornistrem najpierw na ulicę Kiedrzyńską i Kawią, potem 

do następnego budynku przy ulicy Dąbrowskiego i na koniec przy ulicy Krótkiej (obecnie w tym 

budynku jest szkoła dla dzieci specjalnej troski ). Szkołę tę wspominał z największą życzliwością. 

Wraz z ówczesnymi kolegami byli wyjątkowo zżyci ze sobą. Nie było wtedy barier, który                      

z rodziców ma więcej pieniędzy, kto ma wyższy status społeczny. Wszyscy w odniesieniu do siebie 

byli na jednym koleżeńskim pułapie. Tutaj po raz pierwszy w swoim życiu spotkał wspaniałych 

pedagogów. Jak wspomina języka polskiego nauczała pani Gajewska . Pamiętam jak na konkursie w 

sali Liceum Sienkiewicza czytałem utwór Marii Konopnickiej: Dym. Matematyki uczył w tym 

czasie pan Madlejski; też wspaniały człowiek Potem przyszły czasy na edukacje w następnej szkole.                       

 W Liceum im. R. Traugutta Antoni Długosz uczęszczał do klasy VIII b, której wychowawcą był 

jego imiennik początkujący wtedy nauczyciel fizyki prof. Antoni Drzazga. Pomimo swojego 

młodego wieku był niezwykle sympatycznym i zacnym człowiekiem. Wiadomo, że wtedy młodych 

chłopców rozpierała energia. Patrzyliśmy zazwyczaj, gdzie by tu cos spsocić, nauka często schodziła 

na drugi plan. Wtedy właśnie do akcji wkraczał wychowawca prof. Antoni Drzazga tłumacząc, gdzie 

tak naprawdę jest miejsce ucznia w szkole. Był wyrozumiały, szukał nieustannie drogi do 

kompromisu, całe lekcje wychowawcze tłumaczył , jak wyglądać powinien nasz stosunek do nauki, 

szkoły i nauczycieli. Był oddany bez reszty, kierował się dobrym sercem i swoim, skromnym wtedy 

doświadczeniem pedagogicznym. Kończąc naukę i opuszczając szkołę w 1959 roku 

wychowankowie mieli pełne przekonanie, że jemu właśnie najwięcej zawdzięczają w zdobyciu 

wiedzy i wychowania.  

Dyrektorem szkoły był wtedy Władysław Herman , który klasę do której uczęszczał Antoni Długosz 

uczył geografii. Był statecznym, miłym panem. Wszyscy zdawali sobie sprawę , że jest osobą, która 

starała się często wejść w uczniowskie położenie, starał się zrozumieć motywy postępowania. Być 

może dlatego, że miał syna w tym samym wieku, być może był to jego zwyczajowy sposób 

podchodzenia do uczniów, jako nauczyciela i dyrektora szkoły. Jak wspomina Antoni Długosz: 

Pamiętam jak osobiście zaniosłem wypełnioną przez moich rodziców deklarację uczestnictwa na 

lekcje religii. Dyrektor Herman przyjął mnie ciepło i ze zrozumieniem. Trudno to oddać teraz po 

latach, ale w jego spojrzeniu, rozmowie czuło się pełną aprobatę decyzji moich rodziców. Zresztą jak 

się potem dowiedzieliśmy nasz dyrektor miał ciągle kłopoty z władzami partyjnymi;. Zarzucano mu 

dość duży procent absolwentów, którzy po skończonym liceum wybierali zakon lub posługę 

kapłańską. Pewnie zdawał sobie sprawę, że jest ciągle inwigilowany i w końcu podjął decyzję                   

o rezygnacji z tego stanowiska. Klasę do której uczęszczał Antoni Długosz dyrektor Władysław 

Herman uczył zaledwie rok, w następnych latach geografii uczył profesor Józef Stępień zwany przez 

uczniów: Sputnik, który miał też dodatkowo astronomię. Profesor Stępień potrafił w sposób 

doskonały i perfekcyjny nauczyć układu gwiazd na niebie. W szkole uczniowie znali na wyrywki 

wszystkie gwiazdozbiory. Na wycieczce w chorzowskim planetarium wyznaczył Antoniego 

Długosza, aby przy pomocy wskaźnika pokazał wszystkie gwiazdozbiory. Profesor Stępień znany 

też był z innej strony. Często w szkole łapał uczniów na grze w popularnego wtedy cymbergaja;. 

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200816&nr=22
http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=comment&what=memo&id=179
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Znienacka zaskakiwał grających, zabierał pieniądze i oświadczał, że przeznacza je na cele 

dobroczynne. Początkowo języka polskiego uczyła prof. Barbara Jackowska. Na lekcję przychodziła 

w pofałdowanej, plisowanej spódnicy koloru jasnej czekolady. Z obu stron miała wszyte dość duże 

kieszenie. Często prowadząc lekcję przechadzała się pomiędzy ławkami, a uczniowie wrzucali 

niespostrzeżenie różnego rodzaju drobne przedmioty, najczęściej powybierane z posadzki kamyczki. 

Profesor oczywiście zauważyła w końcu te harce, ale była na tyle taktowna i miła, że nigdy nie 

wyciągnęła żadnych konsekwencji. W następnym roku zajęcia z języka polskiego miał już profesor 

Józef Wójcicki. Miał ciekawy sposób prowadzenia zajęć, stosował metodę aktywizującą. Często 

czytał fragmenty prozy, poezji, a następnie każdy musiał przy tablicy analizować ów tekst. Profesor 

przysłuchiwał się każdej wypowiedzi uważnie. Pytał dotąd, dopóki nie miał pełnej oceny, że już nic 

więcej nie uzyska i wtedy na koniec lekcji sam zaczynał interpretację owego tekstu, ukazując nam 

całą jego złożoność od początku do końca. Profesor Wójcicki był wymagającym nauczycielem. 

Zawsze surowo oceniał, ktoś kto uzyskał u niego ocenę dostateczną, bądź dostateczną z plusem 

uważany był za szczęściarza. Był to bodajże najwyższy stopień uznawany przez profesora i nikomu 

tej bariery z reguły nie udało się pokonać. Profesora wszyscy darzyli olbrzymim szacunkiem. W tym 

czasie profesor Wójcicki chodził na Mszę młodzieżową do kościoła Św. Zygmunta. Większość 

uczniów w szkole nie zdawała sobie sprawy, ale profesor Wójcicki za uczestnictwo we Mszy świętej 

i za swe przekonania religijne miał nieustanne kłopoty z władzami partyjnymi w mieście.  

Absolwenci często wspominają , jak przed egzaminami maturalnymi profesor zwrócił się do 

wszystkich: - Kto z was pisze piórem z atramentem niebieskim, to proszę nabrać go z mojego 

pojemnika. Jak co, to ja tym samym atramentem błahy błąd poprawię. W tym czasie profesor 

Wójcicki pisał pracę doktorską o Stefanie Żeromskim, ale że do pracy wprowadził motyw religijny, 

więc wszelkimi możliwymi sposobami uniemożliwiono mu obronienie doktoratu. Był jednak                 

w swych zasadach życiowych nieugięty wobec tego pod koniec swojej pracy zawodowej został 

przeniesiony służbowo do Kłobucka, skąd przeszedł wkrótce na emeryturę. Po jego śmierci, ksiądz 

biskup Antoni Długosz, jako były uczeń odprawił pogrzeb profesorowi. Jak wspomina: dziwne to 

jest uczucie, kiedy swojemu nauczycielowi odprawia się Mszę i nabożeństwo żałobne. Trudno mi to 

wytłumaczyć, ale człowiekiem kieruje wtedy niewypowiedziane uczucie głębokiego żalu                          

i przedziwnej zadumy nad splotem losów ludzkich. 

Teraz kilka słów o matematyce. Początkowo przedmiotu tego nauczała profesor Janina Ruderko,             

w następnych latach jeden z najwybitniejszych nauczycieli szkoły - profesor Piotr Marszałkiem . Był 

nauczycielem typowo przedwojennego pokroju, prowadził zajęcia perfekcyjnie . Potrafił                         

w cudowny sposób urzec matematyką. Zawsze cierpliwie tłumaczył zadania i pojęcia matematyczne, 

gdy jednak nie miał rezultatów swego wysiłku, kiedy jednak uczniowie nie rozumieli wyjaśnianych 

pojęć, wtedy widać było troskę na jego twarzy. Szczególnie dbał o uczniów słabych. Na egzaminie 

maturalnym zawsze dłużej zatrzymywał się przy uczniu mającym z matematyką problemy, natomiast 

dobrym ufał i wiedział, że z pewnością dadzą sobie radę. Słowem oddany był nam bez reszty.  

Niezwykle charakterystyczną postacią był profesor od języka niemieckiego Teodor Kusznir. Był 

wybitnym, , bardzo uzdolnionym człowiekiem. Łysy, o orlim nosie wzbudzał zawsze respekt wśród 

uczniów. Zawsze przechadzał się z pałką w ręku i gdy tylko uczniowie zaczęli rozmawiać 

energicznie uderzał nią w stół. Od razu nastawała cisza. Profesor zdawał sobie sprawę, że nie każdy 

uczeń ma uzdolnienia językowe. Starał się słabszym uczniom nie szkodzić. Pewne minimum każdy 

musiał znać; to była norma. Zdolniejsi uczniowie musieli jednak wykazać się dużo głębszą wiedzą.  

Geografię początkowo wykładał profesor Franciszek Gollenhofer. Był to zacny, poważny pan. Miał 

zwyczaj chodzenia zawsze w kaloszach, ale w szkole obowiązkowo zdejmował je przed drzwiami 

klasy. Po ich zdjęciu ustawiał koło drzwi, na skarpety wkładał błyszczące, wyglancowane czarne 

buty. Następnie wchodził na lekcję, w tym czasie uczniowie innych klas wkładali do kaloszy liściki 

do koleżanek z LO Słowackiego. Profesor po skończonej lekcji ponownie zmieniał obuwie                   

i w kaloszach szedł na pozostałe lekcje do LO Słowackiego. Tam podobnie jak w Traugutcie, 

kalosze zostawiał pod klasą. Wtedy dziewczęta po kryjomu odbierały listy. W ten sposób 

realizowało się powiedzenie o tzw. poczcie pantoflowej. Jak ktoś nie wie skąd się wzięło to 

powiedzenie to teraz już wie..  

Profesor Gollenhofer wzywając ucznia do tablicy zawsze zwykł mawiać : 

- Czyś gotowy, czy masz zeszyt przedmiotowy ? 
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Była to jego stała regułka, niezmienna od lat, stąd stała się dla niego w pewien sposób 

charakterystyczna. Wielką postacią w szkole była jego żona prof. Maria Gollenhofer. Nauczała 

języka francuskiego. Niemalże cała szkoła wiedziała o niej wszystko. W szkole mawiano na nią 

madam. Gdy szła korytarzem rozstępowaliśmy się na boki i z szacunkiem odprowadzaliśmy ją 

wzrokiem. Języka rosyjskiego uczyła profesor Jadwiga Litwińska, którą przezywano Tania. Niestety, 

jako młodzi i nieznośni chłopcy dokuczali profesor na każdej lekcji. Wyjątkowo denerwował ją 

jeden z kolegów - brzuchomówca. Potrafił konwersować nie otwierając ust. Początkowo profesor 

denerwowała się nie mogąc zlokalizować winowajcy. Potem oczywiście już wiedziała, kto ma takie 

możliwości i gdy tylko ów uczeń zaczynał swoją niewidzialną mowę, wtedy wyjątkowo się 

denerwowała. Nie chciała być za wszelką cenę powodem śmiechów  i niestosownych docinków. 

Czasem była bezsilna wobec głupich uczniowskich żartów. Dzisiaj po latach pewnie każdy z nich się 

wstydzi, z perspektywy czasu każdy jest oczywiście mądrzejszy, wtedy kierowały pewnie inne 

motywy, których teraz tylko się żałuje. 

Kolejnym przedmiotem , który uczniowie klasy VIII b musieli wkuwać była biologia . Początkowo 

w klasie uczyła profesor Władysława Hoszowska, nosząca pseudonim Euglena; potem nauczała w 

liceum im. J. Słowackiego. Była prawdziwym postrachem w szkole. Kiedy przechodziła środkiem 

korytarza wszyscy uczniowie stali w milczeniu na baczność. Budziła niebywały respekt, choć była 

już w sędziwym wieku. W jej miejsce zatrudniono młodą profesor Ilonę Kołodziejczyk. W tym 

czasie profesor Kołodziejczyk uczyła również tego przedmiotu w Niższym Seminarium 

Duchownym. Gdy tylko władze oświatowe dowiedziały się o tym, natychmiast kazały jej wybrać, 

albo pracę w szkole, albo w seminarium. Zrozumiałe, że wybrała pracę w szkole. Ale jako osoba 

głęboko religijna, zawsze była bacznie obserwowana przez władze partyjno - oświatowe. A nauczała 

doskonale. Zdawała sobie sprawę, że spora część po skończonym liceum wybierze studia medyczne. 

Wobec tego wymagała biologii w szczególny sposób od tych, którzy zdecydowanie deklarowali 

swoją medyczną przyszłość. Często na lekcjach operowała łacińskimi terminami, co jak się potem 

okazało, było wielkim ułatwieniem dla przyszłych studentów. Znali te zwroty i łatwiej było im 

zrozumieć sens uczelnianych wykładów. Profesor Kołodziejczyk zawsze była cenioną i szanowana 

nauczycielką . Pomimo swojego młodego wieku uczniowie zdawali sobie sprawę, że dystans 

wiekowy w zdobywaniu wiedzy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. 

 

Ciekawe i pożyteczne zajęcia z chemii prowadził profesor Tadeusz Gałecki. Miał zawsze stały układ 

prowadzenia zajęć: występowanie, własności fizyczne i chemiczne, powstawanie                                         

i zastosowanie. Klasę VIII b nauczał przez trzy lata. W czasie zajęć dawał z siebie wszystko, by 

uczniowie pojęli cokolwiek z chemii. Był rzetelnym , sympatycznym nauczycielem dla którego 

chemia była pasją życiową. Na lekcjach dużo tłumaczył, był wymagający, ale sprawiedliwy.  

Niezwykle popularne były lekcje wychowania fizycznego. Przedmiot ten prowadził profesor 

Zdzisław Szulc. Szczególny nacisk kładł na grę w koszykówkę. Co roku w rywalizacji z LO 

Sienkiewicza zespół Traugutta wygrywał właśnie w koszykówkę, odwrotnie było z siatkówką. 

Zwyciężał na ogół Sienkiewicz co w konsekwencji rywalizacji tych szkól padał remis. Profesor 

Szulc był bardzo aktywnym człowiekiem, organizował dla młodzieży obozy wędrowne, spływy 

kajakowe. Chłopcy jadąc z nim na wakacje wiedzieli, że jest to dla nich wielkie wyzwanie, bo 

warunki na obozie często były spartańskie. Z profesorem Szulcem związana jest też zabawna 

sytuacja, jaka miała miejsce w przejściu szkolnym. Nad korytarzem zaczaili się koledzy z wiadrem 

wody, chcąc oblać nim wychodzących i nic nie spodziewających się kolegów. Niestety ich pomyłka 

była fatalna. Zamiast kolegów wodą polali wychodzącego ze szkoły profesora Szulca. Ale jak się 

okazało profesor nie zrobił z tego żadnego użytku, trochę przemówił chłopcom do rozsądku i na tym 

epizod się skończył. Uczniowie zdawali sobie sprawę, że tak może postąpić człowiek z charakterem.  

A teraz słów kilka o rysunkach. Kto tego nauczał przedmiotu ? I tu niespodzianka. Profesor Józef 

Wójcicki !! Tak , to on nauczał i to z powodzeniem. Polonista, ale i człowiek o wielkiej wrażliwości 

i uzdolnieniach plastycznych. Wspaniale malował, szczególnie martwą naturę i pejzaże. Mając takie 

zdolności potrafił zainspirować i ukierunkować umiejętności plastyczne uczniów. W II semestrze 

pokazał na lekcjach, jak powstają prace w akwareli. Profesor Wójcicki miał w tym czasie kilka 

godzin w Liceum Plastycznym. Między innymi jego uczniem był Jerzy Duda Gracz. Jak wspominał 

zmarły niedawno artysta, profesor Wójcicki często spierał się z nim . Jako uczeń chciał udowodnić 
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profesorowi, że racje artystyczne są po jego stronie. Jednak po latach dostrzegł kunszt profesora, 

wiedział, że uwagi sprzed kilku lat były ważne i celne. Profesor Wójcicki talent Jerzego Dudy 

Gracza wykorzystywał do redagowania części graficznej szkolnego pisma Nasz Świat. Warto dodać, 

że po śmierci profesora Wójcickiego, Jerzy Duda Gracz nie mogąc przybyć na pogrzeb wysłał list, 

który odczytał ksiądz biskup Antoni Długosz nad trumną zmarłego, wielkiego profesora. List był 

pełen uznania dla wielkości tego skromnego, ale wielkiego  nauczyciela. 

Religii nauczali w tym okresie dwaj księża, początkowo lekcje religii prowadził ksiądz Władysław 

Sobczyk, a w roku następnym ksiądz Wacław Chmielewski. Był to czas, kiedy reżim komunistyczny 

chciał za wszelką cenę wyeliminować religię ze szkoły. Każdy uczeń musiał przynieść deklaracje 

pisemną, w której rodzice musieli podpisać zgodę, aby ich syn uczył się religii w szkole. W ten 

sposób chciano zastraszyć rodziców i uczniów. Zwłaszcza rodzice, którzy mieli stałą państwową 

pensję mogli czuć obawę i zagrożenie utraty pracy.  

Osobnym rozdziałem i to ważnym były lekcje historii. Przedmiotu tego uczyła zastępczyni 

dyrektora, niska, drobna profesor Stefania Kozielewska. W czasach zmian politycznych, 

ustrojowych, zmiany orientacji geopolitycznej nauczanie historii było nie lada sztuką. Nauczyciel 

musiał się liczyć z wyrzuceniem z pracy, gdyby tylko wrócił w uczeniu do przedwojennego systemu 

i głoszonych wtedy doktryn. Trzeba było być wielkim dyplomatom, żeby tak przedstawić sens 

historii, aby uczniowie rozumieli sens nieodwracalnych na długie lata zmian w Polsce. Taka 

dyplomatka była właśnie profesor Kozielewska.  

Warto też wspomnieć o pani z sekretariatu; Antoninie Janowskiej, sławnej w całej szkole, ale pewnie 

też i w naszym mieście. Kilka lat wcześniej uczyła języka angielskiego, ale ze względu na 

pogarszający się słuch skierowano ją do pracy w sekretariacie szkoły. Krążyły o niej legendy, gdy 

wchodziło się do sekretariatu czuć było; wielkość; tej osoby. Była damą, duszą śmietanki 

towarzyskiej środowiska z którego się wywodziła. W mieście i szkole krążyła wtedy opinia, że 

swego czasu była damą na dworze ostatniego cara Rosji, podobno też widziała samego Rasputina. 

Znała biegle kilka języków, ale przy tym była wyjątkowo skromną kobietą. Nasze wspomnienia               

o Liceum im. R. Traugutta tak zakończył ksiądz biskup Antoni Długosz: Dzisiaj po latach z pełną 

świadomością mogę powiedzieć, że moi profesorowie byli z najwyższej półki uczących wtedy                 

w Częstochowie nauczycieli. Choć byłem humanistą, potrafiłem dać sobie radę na maturze                      

z trudnymi zadaniami z matematyki. Nigdy nie chodziłem na korepetycje. Całą swoją wiedzę 

zawdzięczam uczącym mnie nauczycielom w szkole. Byli to ludzie z powołania, gotowi poświęcić 

cały swój wolny czas, aby tylko nas nauczyć. Przy tym byli cierpliwi, szczególnie w odniesieniu do 

słabszych uczniów. Kiedy mieli świadomość, że przekazywana przez nich wiedza nie trafia do nas, 

byli zatroskani, widać było, że przejmują się tym, że ktoś z nas czegoś nie rozumie i nie może pojąć. 

Bywało i tak , że profesorowie wystawiając ocenę niedostateczną zostawiali nas przy tablicy                        

i tłumaczyli dotąd , aż nie pojęliśmy przekazywanej wiedzy. Dwójka zostawała w dzienniku, ale               

i otwierała się furtka poprawy tej oceny. Ówcześni profesorowie w żaden sposób nie pasowali to 

występujących wtedy realiów politycznych. Tragedią dla wielu    z nich był fakt, że nie odpowiadał 

im ten sztucznie stworzony po wojnie świat. Nowy system wymuszał na nich ukrywanie prawdy, 

czasem prawdy dowiadywaliśmy się kiedy sprytnie nauczyciel przekazywał ją między wierszami, ale 

było to już wtedy dość ryzykowne posunięcie dla nauczyciela. A mimo to potrafili nas wychować             

i nauczyć. Wielu z nas stało się prawymi ludźmi. Ja osobiście zawdzięczam moim nauczycielom              

i profesorom całą moją edukację, w jakimś sensie przygotowali też podwaliny pod moją przyszłą 

najważniejszą dla mnie decyzje wyboru przyszłości.  

Dzisiaj jako osoba duchowna, ale i jako absolwent mogę swoją posługą religijną służyć mojej 

szkole. Uczestniczyłem w poświeceniu popiersia Romualda Traugutta, odprawiałem uroczyste 

nabożeństwa w dniu zjazdów absolwentów. Jest to może niewiele, ale jest to mimo wszystko mój 

skromny hołd dla mojej kochanej szkoły, która sprawiła, że jestem jaki jestem i jestem kim jestem.   

Wspomnienia spisał Aleksander Cieślak 

 

 

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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w Częstochowie.  

Studia Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1959-65),  

Akademii Teologii Katolickiej (1968-71, biblistyka; 1973-76 katechetyka);  
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habilitacja 1994.  
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http://www.traugutt.net/
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Wykładowca w Studium Katechetycznym (od 1972), w Częstochowskim Seminarium Duchownym 

(od 1975),  

w I. 1977-79 w Metropolitarnym Krakowskim Seminarium Duchownym,  

w Wyższym Sosnowieckim SD w Krakowie i Kolegium Teologicznego w Częstochowie (1933-94),  
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Nominowany na biskupa 18.12.1993 r., przyjął z rąk Jana Pawła II. 

Publikacje o tematyce biblijno-katechetycznej,  

m.in.: Pismo święte – naszym Przyjacielem (Częstochowa 1994),  

Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu (Kraków 1994),  

Spotkania z Panem Jezusem (2 części, Kraków 1994),  

Jak przygotować i oceniać katechezę (Częstochowa 1997). 

Hobby: malarstwo, muzyka, teatr, kino. 
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