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Dro dzy  
Wy cho waw cy!

Każ dy wie, że cza sem roz mo wa
(obo jęt nie z kim) po pro stu 

nie wy cho dzi, „nie klei” się. Z dzieć -
mi tym bar dziej. Nie moż na wciąż
wy py ty wać o zdro wie, szko łę, ko le -
gów, a dzie ci też nie za wsze chęt nie
o tym opo wia da ją. Jesz cze trud niej
roz ma wia się na te ma ty mo ral ne
czy re li gij ne, bo tak ła two spro wa -
dzić je do prze stróg, po uczeń
i gorz kich mo ra łów. Po trze ba cza -
sem pew ne go mo ty wu: ja kie goś
wy da rze nia, sce ny, opo wie ści,
w któ rej by ły by za war te ja kieś
konkret ne, trud niej sze te ma ty
moral ne, re li gij ne, ży cio we, ale
w spo sób mniej kon wen cjo nal ny,
cza sem z hu mo rem, z wtrą ce nia mi
ubar wia ją cy mi, czy li po ru sza ją cy mi
wyobraź nię. Stąd opo wiast ki
w „Anie le Stró żu” w miej sce ho mi -
lii, za opa trzo ne w py ta nia, któ re
kazno dzie ja mo że po sta wić w ko -
ście le, ka te che ta pod czas lek cji,
a ro dzic lub wy cho waw ca w bez po -
śred niej roz mo wie. Z po mo cą tym

opo wiast kom idą na gra ne na pły cie
au dy cje, w któ rych po god ny dia log
mię dzy dziec kiem a do ro słym
traktu je ko lej ną opo wiast kę ja ko
pewne go ro dza ju od po wiedź czy
roz wią za nie za ist nia łe go pro ble mu,
py tań, sy tu acji. Dla te go do łą cza my
jesz cze po moc w po sta ci mi ni-
kon spek tu do ta kiej roz mo wy
z dziec kiem lub dzieć mi. Kon spekt
pod po wia da py ta nia, któ re mo gły -
by roz wi jać pew ne wąt ki po dej mo -
wa ne w au dy cji. Jest już spo ro
wy cho waw ców, któ rzy spraw dzi li 
tę me to dę i chęt nie się ga ją po na -
stęp ne au dy cje i owe kon spek ty.
Na pew no wie le jesz cze bra ku je na -
szym au dy cjom, dla te go pro si my
o su ge stie, pro po zy cje, pod -
powiedzi. Bę dzie my wdzięcz ni
i uwzględ ni my je przy opra co wy wa -
niu na stęp nych tek stów i au dy cji.
Tym cza sem od da je my Wam na -
stęp ne opo wiast ki, au dy cje i kon -
spek ty do nich. Szczęść Bo że!

Re dak cja
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ROZMÓWKI  (KONSPEKTY)  DO  AUDYCJI 

CZYTAJMY RAZEM „ANIOŁA STRÓŻA”
br. Tadeusz Ruciński

PAN JE ZUS W DRO BIN CE?
Głów ne mo ty wy: wia ra i nie do wiar stwo;
ma łość dzie ci i wiel kość Pa na Bo ga;
Ko mu nia Świę ta i jej re al ne do świad -
cze nie; wiel kość do ro słych w ich wie -
rze i sza cun ku wo bec dzie ci
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Co jest „nie do wia ry”, a co „do wia ry”?
I część roz mo wy – do słów: „… dla
wszyst kich ma łych. Chcę go po słu chać”.
Py ta nia:
– Czy na praw dę „ma łe jest pięk ne”?
Dla cze go?
– Co ma łe go moż na po lu bić? Za co?
– Ja cy do ro śli lu bią i sza nu ją ma łych?
Opo wia da nie: „Pan Je zus w Dro bin ce?”
Py ta nie: 
– Co ta kie go prze ga pia nie do wia rek?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Kto naj więk szy przy cho dzi do naj -
mniej szych?
– Jak moż na na zwać dziad ka Dro bin ki?
– Dla cze go Ko mu nia Świę ta dla dzie ci
jest cu dem?

NIC I WSZYST KO 
Głów ne mo ty wy: od nie sie nie się do słów
Je zu so wych, że by ni cze go nie za bie rać
w dro gę; cię żar i lek kość ser ca; za wie -
rze nie Opatrz no ści; za słu że nie na po -
karm i go ści nę
Wpro wa dze nie przez py ta nie: 
Co trze ba ko niecz nie wziąć ze so bą
na wy ciecz kę?
I część roz mo wy – do słów: „… o ta kich
zwy kłych dzie cia kach -włó czy ki jach
opo wiesz, co?”
Py ta nia:
– Ja ki był Włó czy kij z ksią żek czy fil -
mów o Mu min kach?
– O ja kich lu dziach mó wi się 
„włó czy ki je”?
– Co mo że jeść i gdzie mo że spać ta ki
włó czy kij?
Opo wia da nie: „Nic i wszyst ko”
Py ta nie: 
– W ja ki spo sób to „nic” za mie ni ło się
we „wszyst ko”?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Cze go nie moż na wziąć ze so bą
do ple ca ka lub wa liz ki?
– Jak moż na za słu żyć na czy jąś go ści nę?
– Po czym moż na dziś roz po znać Je zu -
so wych włó czy ki jów?
– Czym moż na ich po czę sto wać lub
ugo ścić?
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GŁO SY NA PUST KO WIU
Głów ne mo ty wy: od po czy nek dla uszu
i du szy; dzia ła nie ha ła su i ci szy; umie -
jęt ność uważ ne go słu cha nia; ci sza zbli -
ża ją ca do Pa na Bo ga
Wpro wa dze nie przez py ta nie: 
Co jest nie zno śne w mie ście?
I część roz mo wy – do słów: „… od po wie
mo ja opo wieść… Po słu chaj uważ nie…”.
Py ta nia:
– Cze go słu cha cie naj chęt niej? 
Dla cze go?
– Co mo że nisz czyć nie tyl ko słuch, ale
i du szę?
– Ja kie mo gą być mu zy ka i śpiew
w nie bie?
Opo wia da nie: „Gło sy na pust ko wiu”
Py ta nie: 
– Jak moż na usły szeć mu zy kę stwo -
rze nia?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Co jest po trzeb ne do uważ ne go słu -
cha nia?
– Jak i gdzie mo że my się uczyć 
słu cha nia?
– Co moż na po wie dzieć Pa nu Bo gu,
gdy On nas słu cha?

CUD W CHLE BA KU
Głów ne mo ty wy: pe ry ko pa o roz mno że -
niu chle ba przez Pa na Je zu sa; prze ciw -
sta wie nie cza ro dzie jów i świę tych,
ma gii i cu dow no ści; po stać św. Mar ci -
na de Por res; wa run ki za ist nie nia cu du
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Co jest po trzeb ne, aby stał się cud?
I część roz mo wy – do słów: „… ty mi
opo wia da łaś, więc te raz po słu chaj”.
Py ta nia:
– Czym się róż nią świę ci od cza ro -
dzie jów?
– Czym się róż ni cza ro dziej ska sztucz -
ka od Bo że go cu du?
– Jak świę ty czy ni cu da?
Opo wia da nie: „Cud w chle ba ku”
Py ta nie: 
– Cze go Pan Je zus po trze bo wał do cu -
du roz mno że nia chle ba?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Dla ko go Pan Bóg mo że uczy nić cud
tak że dzi siaj?
– Czym, z kim i jak moż na się dziś 
dzie lić?
– Co zy sku je ten, kto chce się dzie lić?
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SKĄD TA MOC W TYM PŁAT KU?
Głów ne mo ty wy: cud ży cia; Chleb z nie -
ba; po karm dla du szy; oży wia ją ca moc
Ko mu nii Świę tej; nie bo w chle bie eu -
cha ry stycz nym
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Ja ki chleb kar mi sła bą du szę?
I część roz mo wy – do słów: „Co z nią by -
ło? Opo wiedz, pro szę”.
Py ta nia:
– Dla cze go ży cie moż na na zwać cu -
dem? Czy im?
– Jak moż na cie szyć się ży ciem i dzię -
ko wać za nie?
– Dla cze go tak trze ba ce nić skarb ży cia?
– Kto i jak je tra ci lub mar nu je?
Opo wia da nie: „Skąd ta moc w tym
płat ku?”
Py ta nie: 
– Co to zna czy, że Ko mu nia Świę ta jest
Chle bem Ży cia?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Co oży wia w nas Ko mu nia Świę ta,
a co za mie ra w nas bez niej?
– Jak trze ba przyj mo wać Ko mu nię
Świę tą, by by ła ona nie bem dla du szy?

BI LET DO NIE BA?
Głów ne mo ty wy: Je zus – Chle bem Ży cia;
pa mięć o nie bie; ob ser wo wa nie i od ga -
dy wa nie po go dy; wia ra w Opatrz ność
Bo żą; tę sk no ta za nie bem; wa ru nek
otrzy ma nia bi le tu do nie ba na wiecz ność
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Czy jest ja kaś dra bi na lub win da
do nie ba?
I część roz mo wy – do słów: „To mi o nich
opo wiedz, pro szę”.
Py ta nia:
– Jak moż na roz po zna wać po go dę bez
pro gno zy?
– Ja kie zna cie przy sło wia o po go dzie?
– Po co się pa trzy w stro nę nie ba?
– Gdzie lu dzie pa trzą czę ściej niż
w nie bo?
Opo wia da nie: „Bi let do nie ba?”
Py ta nie: 
– Kto mo że nam po móc tę sk nić za nie -
bem i tam do trzeć?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Gdzie są wska zów ki, jak do trzeć
do nie ba z Pa nem Bo giem i Anio ła mi?
– Gdzie skoń czą się wszyst kie na sze
po dró że?
– Czym moż na za słu żyć na bi let do nie -
ba już na wiecz ność? 
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