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Wstęp 
 

Brat Antoni Kowalczyk zawsze mnie fascynował swoją osobowością. Na jednym z obrazków 

prymicyjnych umieściłem jego podobiznę, albowiem już wtedy wiedziałem, że tak jak on udaję się do 

dalekiego kraju, w którym on spędził prawie całe swoje oblackie życie. Możemy go dziś nazwać 

patronem emigrantów. Patronem dzieci i młodzieży, albowiem miał proste serce jak dziecko i troszczył 

się o młodzież. Był człowiekiem pokornym, głębokiej wiary i wiedział czego chce od życia.  

Emanowała z niego duchowa wolność. Chciał, aby Chrystus w nim wzrastał, a on się umniejszał.  

Miał głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny czego owocem były małe i wielkie cuda, które 

działy się za jego życia.  
 

Charakteryzował się także głęboką wiarą, którą wyniósł z domu rodzinnego. Biografowie przedstawiając 

codzienne życie rodziny Kowalczyków ukazują nam odwieczną prawdę, że podstawowa formacja 

człowieka dokonuje się w środowisku rodzinnym. Tam brat Antoni uczył się modlitwy, szacunku dla 

rodziców i przełożonych, a także solidnej i uczciwej pracy. Kiedy opuszczał rodzinny dom wyruszając w 

wędrówkę za chlebem do Niemiec, przeżywał ogromne rozdarcie, albowiem bieda wypychała go z domu, 

a więzi rodzinne powstrzymywały go. Jest wzorem dobrego syna. Zarobione pieniądze wysyłał do 

rodziców, aby ulżyć im w ich biedzie. Kiedy przyszedł czas rozeznawania powołania prosi o 

błogosławieństwo i zgodę swoich rodziców.  

 

W Hamburgu przychodzi na niego czas duchowej próby. Pracował w środowisku zdominowanym przez 

protestantów, którzy w owym czasie nie szczędzili mu przykrych słów i głupich żartów. Jako katolik czuł 

się w tym środowisku osaczony jak owca zaplątana w sidła.  Ten duchowy czas próby śmiało możemy 

nazwać „nocą wiary”.  Owocem tego zmagania był szokujący gest brata Antoniego, który klęka na środku 

ulicy i woła: „Boże jeśli jesteś pomóż mi”. Odpowiedź i pomoc nie przyszły natychmiast! Była kolejna 

próba, kiedy Antoni traci wzrok. W takiej sytuacji można zwątpić w obecność Boga. Stać się zgorzkniałym 

człowiekiem, ale nie on. On odzyskuje wzrok podczas drogi krzyżowej. Gdzieś w głębi serca wiedział, że 

musi współuczestniczyć w misterium męki swojego Pana. Ta droga krzyżowa trwała przez całe jego życie: 

nie tylko wtedy kiedy stracił rękę, ale również wtedy juniorzy mu dokuczali, a przełożeni go nie rozumieli. 

Jest więc cichym bohaterem życia zakonnego – służby innym i wspaniałym wzorem wolnego człowieka, 

który już żyje światem, na który my oczekujemy!  

 

Cykl tegorocznych adwentowych katechez został tak zaplanowany, aby nie tylko dzieci, ale każdy z nas 

poznał bliżej postać Brata Antoniego i zafascynował się jego drogą życia. Jest to też niezwykła okazja do 

głębszego poznania charyzmatu i duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, a także promowania 

powołań zakonnych.  Jestem mocno przekonany, że Sługa Boży brat Antoni Kowalczyk, którego proces 

beatyfikacyjny trwa, nie pozostanie dłużny jeśli my będziemy opowiadać o Bożej obecności w jego życiu.  

 

O. Marian Gil OMI 

Prowincjał 
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Schemat Katechez Roratnich 
 

Katechezy Roratnie składają się z następujących elementów 

 

1. Hymn Roratni  

2. Nawiązanie do tematu z poprzedniego dnia.  Ksiądz w kilku zdaniach przypomina 
najważniejsze punkty z życia brata Antoniego, z którymi dzieci się już zapoznały. 

3. Pytania do dzieci – powtórzenie przerobionego materiału przez dzieci. 

4. Hasło Roratnie – powtarzane jest na każdej katechezie. Ksiądz wypowiada pierwszą 
część hasła roratniego, a dzieci je uzupełniają.  

5. Wstęp do nowego tematu. 

6. Z życia Brata Antoniego: przygotowany tekst jest wysłuchany przez dzieci w wersji audio 
lub przeczytany przez wcześniej wyznaczonego lektora. Jeśli tekst będzie czytany zaleca 
się, aby czyniła to przez cały Adwent ta sama osoba. Do każdego nagrania załączone są 
zdjęcia z życia brata Antoniego z danego okresu. 

7. Podsumowanie nagrania: ksiądz komentuje nagranie, aby pomóc dzieciom 
odpowiedzieć na pytania i lepiej zapamiętać najważniejsze punkty. 

8. Pytania do dzieci nawiązujące do nagrania: najważniejsze punkty z nagrania są jeszcze 
raz powtórzone w formie pytań. 

9. Zadanie domowe:  

a. Dar serca  
Zaproszenie  dzieci do dobrych uczynków adwentowych oraz modlitwy by 
przygotować serca na Boże Narodzenie. Wykonują one serca z kolorowego 
papieru, na których wypisują swoje dobre uczynki lub modlitwy z danego dnia. 
Te serca mogą posłużyć jako pomoc w rozlosowaniu nagród roratnich.  
Ze wszystkich serc zebranych w czasie całego okresu Adwentu można przy 
szopce ozdobić jedną choinkę – „Drzewo Miłości”,  lub inaczej umieścić w szopce 
przy żłobku. 

b. Plansza Roratnia  
Do dużej planszy roratniej doklejane są każdego dnia kolejne sceny z życia brata 
Antoniego. Po Mszy św. roratniej dzieci otrzymują te same obrazki w wersji „mini” 
do naklejenia na swoją planszę w domu. 

c. Pytania 
Sugerowane pytania nawiązują do materiału z danego dnia. Odpowiedzi 
przyniesione do kościoła następnego dnia mogą posłużyć jako pomoc w 
rozlosowaniu nagród roratnich zamiast serc. 
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Wprowadzenie do Rorat (Niedziela) 
 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci – dzisiaj w Kościele rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas oczekiwania  

i przygotowania na Święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Pana Jezusa.  

Podczas Adwentu będziecie uczestniczyć w Mszach Św. roratnich czyli krótko Roratach. Są to 

Msze Święte poświęcone Matce Bożej. Dla wielu z was nie są to pierwsze Roraty, pewnie 

pamiętacie te z poprzednich lat, ale mam nadzieję, że mamy też dzieci i dorosłych, którzy będą 

pierwszy raz na Roratach, dlatego przypomnimy sobie kilka ważnych rzeczy.  

Naszym najważniejszym zadaniem adwentowym będzie przygotowanie naszych serc i dusz na 

spotkanie z Panem Jezusem. Nie tylko dzieci mają się przygotować, ale jest to zadanie dla całej 

rodziny – rodziców, starszego brata, młodszej siostry, babci i dziadka. 

  

Pytania do dzieci  

 Jak się nazywa czas oczekiwania przed Bożym Narodzeniem?  

(Adwent) 

 

 Na co czekamy w Adwencie?  

(na Święta Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa  

na końcu czasów) 

 

 Jakie jest najważniejsze zadanie adwentowe każdego z nas? 

(przygotować serca i dusze na spotkanie z Panem Jezusem) 

 

KSIĄDZ 

Pięknie! Mam nadzieję, że wszystkie dzieci będą chętnie uczestniczyć w Roratach i 

przygotujemy nasze serca tak, że będą podobać się Panu Jezusowi. Będą one najpiękniejszym 

prezentem dla Dzieciątka Jezus! 

  

Główną postacią adwentową jest Maryja. Ona z radością nosiła pod sercem małego Jezusa i 

czekała na Jego narodzenie. Przygotowywała się na Jego przyjęcie. Ona potrafi również nam 

pomóc przygotować się na przyjęcie Jezusa. Jest także naszą Matką, chętnie pomaga każdemu z 

nas. Dlatego hasło tegorocznych Rorat to: „Maryja Ci pomoże pokochać drogi Boże”.  

 

Spróbujmy wspólnie powtórzyć: Maryja Ci pomoże... 

 

DZIECI 

...pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

Bardzo dobrze! Spróbujmy jeszcze raz powtórzyć nasze hasło roratnie by wszyscy je zapamiętali: 

Maryja Ci pomoże.... 

 

DZIECI 

...pokochać drogi Boże 

 

KSIĄDZ 

Maryja pomaga nam iść za Jezusem. Jest również patronką czyli opiekunką naszego 

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. My wszyscy misjonarze pracujący w tej parafii i wielu ojców 

z innych parafii jesteśmy zakonnikami i nazywamy się: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 

Należę do tego zgromadzenia ja, ojciec NN., NN., ojciec proboszcz, ojcowie którzy tu pracowali 

przed nami. Nasz zakon już niedługo będzie miał 200 lat, czyli będzie obchodził swoje 200-setne 

urodziny. Czy 200 lat to dużo?  

 

DZIECI 

Tak 

 

KSIĄDZ 

Do takiego pięknego jubileuszu (tak jak urodzin) trzeba się dobrze przygotować. Dlatego 

tegoroczne Roraty będą poświęcone naszej patronce Maryi, naszemu zgromadzeniu, a także 

jednemu z naszych braci, który był bardzo gorliwym Sługą Bożym i bardzo kochał Jezusa i 

Maryję. Pewnie go nie znacie, ale za chwilę wam go przedstawię, a przez kolejne dni będziemy 

poznawać jego osobę. Jest to brat - Oblat Maryi Niepokalanej - Antoni Kowalczyk. Brat Antoni 

całym swoim życiem pokazywał innym jak kochać Boga, jak przygotować swoje serce na 

spotkanie z Nim. Ludzie, z którymi pracował uważali, że jest święty, taki był dobry i uczynny dla 

wszystkich.  

 

Dlatego w Rzymie odbywa się – teraz uwaga na bardzo trudne słowo – proces beatyfikacyjny 

brata Antoniego, czyli pokazanie, że w szczególny sposób podobał się Bogu i jest godny 

naśladowania, a Kościół docenia jego zasługi. Na naszych Roratach będziemy otrzymywać 

specjalne wiadomości, a także przyjedzie do nas posłaniec, czyli osoba, która bada życie, 

świętość i cuda za wstawiennictwem brata Antoniego. Nam również pomoże go poznać i 

opowie dużo ciekawych historii z jego życia. Zobaczycie sami jaki on był niesamowity!  Będziemy 

również wspólnie modlić się o to, by brat Antoni został ogłoszony błogosławionym, byśmy mogli 

mieć kolejnego przyjaciela w niebie, którego możemy naśladować i prosić o pomoc. Obiecuję 

wam, że jest to bardzo piękna i ciekawa postać warta poznania!  
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Teraz spójrzmy na nasz Plakat Roratni – mamy na nim grotę Matki Bożej, którą na Jej cześć 

zbudował brat Antoni Kowalczyk. Grota kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem, z objawieniami 

Maryjnymi, a także z czasem modlitwy. Brat Antoni był mistrzem modlitwy i wierzę, że patrząc 

na jego życie zachęcimy nie tylko siebie ale i naszych bliskich do modlitwy, dobrych uczynków i 

postanowień adwentowych, aby nasze serca były czyste, piękne i podobały się Jezusowi.  

Puste miejsca na planszy będziemy wypełniać obrazkami z życia brata Antoniego. Wy również 

każdego dnia będziecie otrzymywać jeden obrazek i naklejać go na swoje plansze.  

  

Pytania do dzieci: 

 Czyje życie będziemy poznawać podczas tegorocznych Rorat? 

(Brata Antoniego Kowalczyka) 

 

 Kim był brat Antoni Kowalczyk? 

(Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej) 

 

 O co będziemy się modlić? 

(o to, by został uznany przez Kościół błogosławionym i byśmy naśladując jego miłość do 

Jezusa i Maryi przygotowali serca na przyjście Pana) 
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ZADANIE DOMOWE 

  

Plansza Roratnia – dzisiaj, po zakończeniu Mszy św., każde dziecko otrzyma planszę, na którą 

będziecie naklejać obrazki. Codziennie będziecie się dowiadywać dużo ciekawych historii z życia 

brata Kowalczyka i otrzymacie obrazek do przyklejenia na planszę. 

 

„Dar serca” – mój dobry uczynek 

(Pokazać papierowe serce) Co to jest? (serce).  

Czy słyszeliście jak czasem mówimy: „ten człowiek ma złote serce”; albo „masz dobre serce”, 

albo coś było zrobione „od serca” podarowane jako „dar serca”.  

Zdarza się też, że słyszymy takie słowa: „ten człowiek ma kamienne serce”, albo „ ktoś jest bez 

serca” Co to znaczy?  

Serce przypomina nam o miłości, jest znakiem miłości i gdy kochamy, to nasze serce jest piękne, 

dobre, złote. Dlatego chciałbym, byście codziennie przynosili pięknie zrobione serce (z 

kolorowego papieru), które będzie symbolem waszego serca oraz aby każdy z was na jutro 

przyniósł piękne serce, a na nim napisany wasz dobry uczynek: może być dużo takich uczynków, 

ale jedno serce. Ten uczynek ma być taki „od serca” a nie z przymusu. Wszystkie te dary naszych 

serc napisane na papierowych serduszkach  złożymy w koszyczku przed Mszą Św. przy wejściu 

do Kościoła. 

 

Lampiony – nie zapomnijcie przynieść ze sobą lampionów! 

 

Modlitwa – proszę, abyście zaprosili do modlityw różańcowej domowników. Dzisiajsza intencja 

jest za wszystkich uczestników tegorocznych Rorat, aby dobrze przygotwali się na Święta 

Bożego Narodzenia.  
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1. Katecheza Adwentowa 
Dom rodzinny, ufne oddanie się Matce Bożej Pocieszenia i siła modlitwy 

 

KSIĄDZ 

Witam Was w drugim dniu Rorat. Przez cały Adwent będziemy przygotowywać nasze serca i 

dusze na spotkanie z Jezusem. Będzie nam w tym pomagać Maryja i sługa Boży brat Antoni 

Kowalczyk, Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Będziemy się uczyć zawierzania czyli 

oddawania w Boże ręce naszego życia i tego co nas spotyka.   

 

Pytania do dzieci 

 

 Kto jest najważniejszą postacią adwentową? 

(Maryja) 

 

 Kim był brat Antoni Kowalczyk? 

 (Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej) 

 

 Jak długo istnieje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej? 

(niedługo będzie 200 lat) 

 

KSIĄDZ 

Brat Antoni Kowalczyk bardzo kochał Matkę Bożą i bardzo Jej ufał. Maryja jest też główną 

postacią w Adwencie. Ona nosząc Jezusa pod sercem czekała na Jego przyjście. Kochała 

wszystko to, co było miłe Bogu. Dlatego przypomnijmy sobie hasło tegorocznych Rorat: 

 Maryja Ci pomoże... 

 

DZIECI  

... pokochać drogi Boże 

 

KSIĄDZ 

Pięknie! Wiecie też, że Maryja pomaga każdemu, kto tylko Ją o to poprosi. Ona uczy nas jak 

kochać Jezusa, jak mieć dobre i „złote” serce, a nie „kamienne” i złe.    

Czy wiecie kto to jest posłaniec? Jest to osoba, która przynosi nam ważne wiadomości, listy. 

Wczoraj wam mówiłem, że mamy w Kanadzie posłańca, czyli osobę, która bada życie, świętość i 

cuda za wstawiennictwem brata Antoniego Kowalczyka. Posłaniec obiecał, że pomoże nam go 

poznać i opowie dużo ciekawych historii z życia brata Antoniego. Są one takie ciekawe i jest ich 

tak dużo, że potrzebujemy wszystkich Rorat, by wam je opowiedzieć! Dzisiaj, dowiecie się o 

dzieciństwie brata Antoniego. Zobaczmy teraz, co nam przygotował nasz posłaniec. 

(Nagranie, narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość). 
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Bardzo się cieszę, że mogę Wam opowiadać niesamowitą historię życia Polaka, którego osoba 

bardzo mnie fascynuje i dodaje sił do tego, by być lepszym człowiekiem. 

Antoni Kowalczyk urodził się w Polsce, 4 czerwca 1866 roku w katolickiej, bardzo pobożnej i 

licznej rodzinie, we wsi Dzierżanów. Rodzinna parafia - Lutogniew - słynie z kultu cudownego 

obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Dom, w którym urodził się mały Antoś był bardzo prosty i 

skromny, był to zwykły wiejski dom. We wsi stała kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, ale 

podczas wojny żołnierz francuski odciął świętemu głowę. Rodzina Kowalczyków zabrała figurę 

do domu. Została ona zreperowana i umieszczona na strychu. Tam powstała, mała prywatna 

kaplica rodzinna. Po latach, gdy trudne czasy minęły, figura świętego została umieszczona w 

kapliczce przed domem państwa Kowalczyków i stoi tam do dziś. 

  

Rodzice Antosia bardzo dbali o życie religijne. Całym sercem ufali Bogu i prosili Matkę Bożą o 

pomoc i opiekę. Tego też nauczyli swoje dzieci. To od nich mały Antoś nauczył się modlić i 

powierzać wszystko Bogu przez Maryję. Widział, jak to robili jego rodzice, więc ich naśladował.  

W domu rodzinnym państwa Kowalczyków, na widocznym miejscu, był mały ołtarzyk. Przy nim 

cała rodzina codziennie klękała do modlitwy. Pani Kowalczyk miała zwyczaj raz w roku zamykać 

się w pokoju i modlić się gorąco za umierających. Lubiła też chodzić na pielgrzymki. Pościła w 

każdą środę i piątek. Kiedy tylko mogła, to szła do kościoła na Mszę św. Nawet w tygodniu. Gdy 

po zakończeniu Eucharystii kościół był pusty, modliła się jeszcze długo leżąc krzyżem.   

 

W każdą niedzielę i święta, cała rodzina chętnie chodziła na Mszę św. Nikt sobie nawet nie 

wyobrażał, aby opuścić Mszę Świętą niedzielną! Jest tam przecież cudowny obraz Matki Bożej 

Pocieszenia. Taką samą kopię mieli rodzice Antosia w domu. „Mój Antosiu - niech Cię Matka 

Boża ma w swej opiece” – tak powiedziała mama po Chrzcie Świętym swojego syna patrząc na 

obraz Matki Bożej Pocieszenia. Dała swojemu synkowi najpiękniejszy prezent, poprosiła Matkę 

Bożą o opiekę nad nim. Jej obecność i wstawiennictwo były bardzo widoczne w całym życiu 

Antoniego Kowalczyka. 

Rodzice bardzo dbali o to, aby ich dzieci były blisko Boga. Pokazywali to swoim życiem i 

przykładem. Brat Antoni będzie później jako dorosły korzystał z tej nauki.  

 

Gdy Antoś miał 7 lat przyszedł czas pójścia do szkoły. Wyobraźcie sobie, że...... ale o tym 

opowiem Wam jutro.  

 

 

KSIĄDZ 

Piękna historia. Ciekawe co się stanie w tej szkole? Już nie mogę się doczekać jutra. A Wy?  

Teraz zobaczę jak uważnie słuchaliście: 
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Pytania do dzieci 

 Gdzie urodził się brat Antoni Kowalczyk? 

(W Polsce, we wsi Dzierżanów) 

 

 Co było w domu rodziny Kowalczyków na głównym miejscu?  

(modlitwa – do tego służył ołtarzyk) 

 

 Jak często rodzina wspólnie się modliła? 

(Codziennie, w każdą niedzielę szli na Mszę Św.) 

 

 Kogo mama Antosia poprosiła o opiekę nad swoim synkiem po jego Chrzcie Świętym?  

(Matkę Bożą) 

 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci, modlitwa w rodzinie ma bardzo wielką moc! Modlitwa rodziców za dzieci i 

dzieci za rodziców jest czymś bardzo ważnym i specjalnym w oczach Pana Boga. On bardzo chce, 

by rodzice modlili się ze swoimi dziećmi. Te modlitwy bardzo uważnie wysłuchuje i bardzo 

chętnie na nie odpowiada. Mama małego Antosia o tym wiedziała, dlatego podczas jego Chrztu 

Świętego, czymś dla niej najważniejszym była modlitwa i specjalna prośba do Matki Bożej o 

opiekę nad jej synem. Zobaczycie na kolejnych roratach, jak Maryja wysłuchała tę modlitwę i jak 

błogosławiła bratu Antoniemu.  

 

 

ZADANIE DOMOWE 

„Dar serca” – modlitwa rodzinna – dziesiątka różańca 

Dzisiaj, jako zadanie domowe, jako wasz „dar serca” dla Jezusa i Maryi, pomódlcie się wspólnie 

z mamą, tatą, rodzeństwem, babcią i dziadkiem.  Odmówcie 1 dziesiątkę różańca. A jutro 

przynieście serca z waszym „darem serca”. Napiszcie na nim wasz dobry uczynek.   

 

Plansza Roratnia – dzisiaj otrzymacie pierwszy obrazek do waszej planszy. Pokazuje on, jak 

mama małego Antosia modli się i prosi Matkę Bożą o opiekę nad jej synem. Przyklejamy go w to 

samo miejsce, co na dużej planszy. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku. 
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2. Katecheza Adwentowa 
Trudne dzieciństwo, trudne czasy, bolesne tajemnice i zawierzenie 

 

KSIĄDZ 

Witam wszystkich w kolejnym, trzecim już dniu naszych Rorat. Grota, na naszej planszy, 

przypomina nam o nadchodzącym Bożym Narodzeniu i o tym, że najważniejszą postacią 

adwentową jest Maryja. Ona pomaga nam przygotować nasze serca na spotkanie z Jezusem. 

Zbliżając się do Jubileuszu 200 lat założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej, podczas naszych Rorat poznajemy bliżej Sługę Bożego, Oblata Maryi Niepokalanej, 

Antoniego Kowalczyka. Mam nadzieję, że pamiętacie co wczoraj opowiadał nam posłaniec o 

rodzinie małego Antosia. Rodzice byli bardzo pobożnymi ludźmi. Bardzo dbali o życie religijne w 

domu. Mamy już pierwszy obrazek na naszej planszy roratniej -  kobietę oddającą swoje dziecko 

Maryi.  

 

Pytania do dzieci: 

 Kto jest najważniejszą postacią adwentową? 

(Maryja) 

 

 Co było na głównym miejscu w domu państwa Kowalczyków? 

(modlitwa i ołtarzyk) 

 

 Kim jest małe dziecko na rękach mamy? (ksiądz wskazuje na pierwszy obrazek na 

planszy) 

(Antoni Kowalczyk) 

 

 Co zrobiła mama Antoniego po jego Chrzcie Świętym? 

(oddała go pod opiekę Maryi) 

 

 KSIĄDZ 

Pięknie. Widzę, że dużo pamiętacie i jesteście gotowe poznawać kolejny etap życia brata 

Antoniego. Rodzina Kowalczyków codziennie rano i wieczorem  wspólnie modliła się przy 

domowym ołtarzyku. Rodzice bardzo pilnowali codziennej modlitwy oraz niedzielnej Eucharystii, 

gdyż one dawały im siłę, nadzieję i pokój w trudnych czasach.  

 

A teraz przypomnijmy sobie nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże ... 

 

DZIECI 

...pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

 

Dzisiaj nasz posłaniec, który bada życie, świętość i cuda brata Antoniego Kowalczyka opowie 

nam o jego szkolnych latach. Czyli o tym, kiedy nasz bohater był taki jak wy.  Ciekawe czy Antoś 

lubił chodzić do szkoły?  

 

A teraz uważnie słuchajcie: 

(nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci; 

 

Antoś szybko rósł, był wesoły, lubił żartować, śmiać się, chętnie pomagał innym. Był taki jak wy, 

miał radosne oczy, był ciekawy świata, ludzi i chciał się uczyć. Jednak w czasach, w których żył, 

Polska została zabrana przez inne państwa. Teren, na którym mieszkała rodzina Kowalczyków 

należał wtedy do Niemiec. Język polski był zakazany w szkole. Dzieci musiały się uczyć po 

niemiecku. Były bite i bardzo bały się nauczyciela. Nikt nie lubi chodzić do takiej szkoły i dla 

Antosia było to bardzo trudne. Żalił się swojej mamie, płakał, ale nic nie mógł zrobić. Nie nauczył 

się w szkole ani niemieckiego ani polskiego. Jego najlepszy czas nauki przeminął i do końca życia 

już nie będzie umiał dobrze pisać i czytać po polsku. Rodzice robili co mogli. Mama i tata w 

domu brali książki i starali się uczyć syna. Jednak nie mogli mu dać tego, co daje szkoła. To, co 

zostało mu zabrane w dzieciństwie już nigdy później nie udało się nadrobić. Antoni skończył 

szkołę mając 13 lat. 

  

Dzieciństwo to również czas I. Komunii Św. Każdy z nas pamięta ten piękny moment. (Prawda?) 

Antoś też chciał chodzić do Kościoła i poznawać Pana Jezusa, ale wtedy księżom nie było wolno 

prowadzić katechez. Byli za to bardzo karani, a nawet wtrącani do więzienia. Niemcy walczyli z 

wiarą katolicką i Kościołem bardzo brutalnie. Dlatego katechezy odbywały się w tajemnicy, w 

umówionych miejscach, w mieszkaniach lub w lesie. Czasem było to nocą, by Niemcy niczego nie 

zauważyli. Pierwsza Komunia Święta nie była radosnym przeżyciem, bo odbywała się w ukryciu, 

w strachu przed wrogą władzą i surową karą. Antoni przystąpił do  niej mając 12 lat.  

  

Po skończeniu szkoły, przez 3 lata pomagał ojcu na gospodarstwie. Mając16 lat został wysłany 

do miasta, do kowala, by nauczył się zawodu. Antoś zawsze modlił się przed pracą i po pracy. U 

kowala uczył się przez 4 lata, był bardzo dobrym uczniem, otrzymał dyplom a potem..... jutro 

wam opowiem co się dalej działo. 
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KSIĄDZ 

 

Widzicie kochane dzieci, że dzieciństwo i lata szkolne Antoniego nie były łatwe. Trudne czasy 

zabrały mu piękny czas szkoły. Bardzo szybko musiał zacząć pracować. 

Pytania do dzieci: 

 

 W jakim języku Antoni uczył się w szkole? 

(Niemieckim) 

 

 Ile lat miał Antoni gdy poszedł do I Komunii Św.? 

(12 lat) 

 

 Gdzie Antoni został wysłany po skończeniu szkoły? 

(Do kowala) 

 

ZADANIE DOMOWE 

 

Dar serca - Dzisiaj macie tyle możliwości: możecie się uczyć, chodzić na zajęcia pozalekcyjne, 

grać w piłkę, hokeja, macie piękne przygotowanie do I Komunii Św. i samą uroczystość. Dlatego 

tego wieczoru   podziękujcie Panu Bogu za otrzymane dary, za to co macie. Pomyślcie, jakie to 

dary, a potem odmówcie 1 dziesiątkę różańca. Na serduszkach wypiszcie dary, za które jesteście 

wdzięczni Panu Bogu. 

 

Plansza Roratnia – obrazek, który dzisiaj dostaniecie pokazuje dzieciństwo i lata szkolne 

Antoniego. Tata czyta swojemu dziecku książkę. 

 
 

Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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3. Katecheza Adwentowa 

Nowy rozdział życia – wyjazd z domu rodzinnego,  

walka z pokusami i moc wiary 
 

KSIĄDZ 

Witam was kochane dzieci w kolejnym dniu Rorat. Razem z Matką Bożą i bratem Antonim 

Kowalczykiem przygotowujemy nasze serca na spotkanie z Jezusem. Wczoraj dowiedzieliśmy się 

od naszego posłańca jak trudne dzieciństwo miał nasz bohater. Nie mógł się uczyć po polsku i 

naukę zakończył bardzo wcześnie, bo w wieku 13 lat. Jego I Komunia Św. też była bolesnym, 

zamiast radosnym wydarzeniem. Po skończeniu szkoły zaczął się uczyć zawodu kowala. Ale 

zanim usłyszymy co się działo dalej z Antonim, przypomnijmy sobie parę rzeczy:  

 

Pytania do dzieci 

 Kto jest najważniejszą postacią adwentową? 

(Maryja) 

 

 Ile lat niedługo będzie miał zakon Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej? 

(200 lat) 

 

 W jakim języku Antoni uczył się w szkole? 

(niemieckim) 

 

 Gdzie rodzice wysłali Antoniego po skończeniu szkoły? 

(do kowala na naukę zawodu) 

 

KSIĄDZ 

Pięknie! Bardzo się cieszę, że tak uważnie słuchacie i wszystko pamiętacie! Widzicie, jak inne 

było dzieciństwo Antosia, jak wielu rzeczy nie miał i w jakich trudnych czasach żył. Jednak miał 

to co najważniejsze: wiarę i zaufanie Maryi.  

 

Dlatego przypomnijmy sobie nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże... 

 

DZIECI 

...pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

Dzisiaj dowiemy się co młody Antoni robi po skończeniu praktyki zawodu. Czy zostanie kowalem? 

Kim będzie? Czego będzie szukał? Czy jako młody chłopiec utrzyma wiarę, którą tak pracowicie 

przekazywali mu rodzice? Widzicie, gdy młodzi ludzie dorastają, wtedy sami decydują o sobie. 

Na takim etapie jest teraz Antoni. Ma 20 lat, dyplom kowala i co dalej? 

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci; 

 

Antoni ma już 20 lat. Jest młodym, dorosłym mężczyzną. Rodzice wysyłają go do Niemiec do 

pracy. Tam może się lepiej nauczyć zawodu i zarobić pieniądze, aby pomóc najbliższym. Na 

pożegnanie cała rodzina poszła do kościoła na Mszę św., wszyscy modlili się przed cudownym 

obrazem Matki Bożej Pocieszenia i oddali w opiekę świętemu Józefowi. Potem rodzice 

błogosławią syna przed opuszczeniem domu, aby zawsze chodził Bożymi drogami, żeby czuwała 

nad nim Boża Opatrzność. We łzach pożegnania Antoni pakuje się i wyjeżdża. Jest teraz sam i 

musi sobie dać radę. Jednak w sercu nie czuje się sam. Jest z Nim Jezus i Matka Boża. 

 

Wędrując na zachód, osiedla się w dużym mieście Hamburgu. Pracuje tam jako robotnik w 

fabryce. Antoni przyjeżdżając tam, pierwszą rzecz jaką zrobił, to zaczął szukać kościoła. Mimo, 

że miasto było wielkie i bogate, był w nim tylko jeden mały kościółek katolicki. Bezbożność, zły 

język, złe obyczaje spowodowały, że Antoni zaczął doznawać pokus w wierze. Jednak dbał o 

swoją wiarę i był wierny modlitwie.  

 

Pewnego dnia idąc ulicą, doznał bardzo silnej pokusy przeciw wierze. Wtedy tak jak szedł, 

uklęknął na ulicy i głośno wyznał wiarę w Boga. Pokusa natychmiast zniknęła, poczuł wielki 

pokój w sercu i... ostry ból w oczach. Lekarz, do którego zaraz poszedł, powiedział mu, że może 

stracić wzrok. Antoni wiedział, gdzie szukać ratunku. Zaraz po wizycie u lekarza poszedł prosto 

do kościoła odprawić Drogę Krzyżową. Tak potem opowiadał o tym wydarzeniu: „Przy szóstej 

stacji powiedziałem do dobrego Boga: Mój Boże uzdrów mnie przez wzgląd na przysługę jaką 

wyświadczyła Ci święta Weronika. Podniosłem opaskę, którą nałożył mi lekarz. Zostałem 

uzdrowiony”. 

 

Wtedy też postanowił opuścić Hamburg. Spakował się i pojechał do innego miasta niemieckiego. 

Tam znalazł mieszkanie w rodzinie katolickiej. Była ona wielką radością dla Antoniego, 

przypominała dom rodzinny, w którym już tak dawno nie był. Jednak już po dwóch dniach 

spakował się i ......... ale co zrobił i dlaczego, dowiecie się jutro.   
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KSIĄDZ 

Widzicie kochane dzieci, miasto do którego pojechał Antoni było duże i bardzo bogate, a miało 

tylko jeden kościółek katolicki! Nie było w nim miejsca dla Boga. Nie było łatwo wyznawać 

swoją wiarę i zachować pobożność. Gdy ludzie nie żyją w przyjaźni z Panem Bogiem, to nie 

potrzebują Kościołów. Wtedy ich życie staje się coraz bardziej grzeszne, a ich złe zachowanie 

psuje innych. Życie w takim środowisku było dla Antoniego ciężką próbą ale poradził sobie 

wspaniale!  Jest pięknym przykładem dla nas tego, jak nie stracić wiary i jak wielką siłą, pomocą 

i obroną przed złem jest modlitwa. 

 

 Jak nazywało się miasto, do którego Antoni wyjechał do pracy? 

(Hamburg) 

 

 Co Antoni zrobił gdy doznał pokusy w wierze? 

(Uklęknął na ulicy i wyznał wiarę w Boga) 

 

 Co Antoni zrobił, gdy lekarz mu powiedział, że może stracić wzrok? 

(Poszedł do kościoła i odprawił Drogę Krzyżową) 

 

ZADANIE DOMOWE 

 

Dar serca  - dzisiaj wieczorem, całą rodziną pomódlcie się 1 dziesiątką różańca za ludzi, którzy 

nie chodzą do kościoła i dają innym zły przykład. Pomódlcie się też za te koleżanki i kolegów, 

których rodzice nie dbają o wiarę. Na sercu napiszcie wasz adwentowy dobry uczynek.  

 

Obrazek na plansze – pokazuje brata Antoniego stojącego przed fabryką. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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4. Katecheza Adwentowa 
Odkrywanie powołania na obczyźnie, Boże znaki, pomocna dłoń i ufność 

 

KSIĄDZ 

Witam was kochane dzieci w kolejnym dniu naszych Rorat, podczas których towarzyszy nam 

brat Antoni Kowalczyk, Oblat Maryi Niepokalanej. Poznaliśmy już jego dzieciństwo, wiemy, że 

pochodził z bardzo dobrej i pobożnej rodziny, że miał trudne dzieciństwo. W szkole musiał uczyć 

się po niemiecku i nigdy nie nauczył się dobrze czytać i pisać po polsku. Wczoraj usłyszeliśmy, że 

młody Antoni wyjechał do Hamburga do pracy. Miasto było bardzo duże i bogate, ale był w nim 

tylko jeden mały kościółek katolicki. Antoniemu było tam bardzo ciężko, doznawał pokus w 

wierze i raz gdy tak się stało, uklęknął na środku ulicy i zaczął się modlić. Pokusa zaraz odeszła. 

Ale wstając czuł ból w oczach. Po wizycie u lekarza poszedł do kościoła i tam podczas Drogi 

Krzyżowej w cudowny sposób odzyskał wzrok.  

 

 

Pytania do dzieci 

 Do jakiego niemieckiego miasta wyjechał Antoni w poszukiwaniu pracy? 

(do Hamburga) 

 

  W czasie jakiej modlitwy Antoni odzyskał wzrok? 

(Drogi Krzyżowej) 

 

 Co zrobił Antoni na ulicy w czasie silnej pokusy? 

(uklęknął i wyznał wiarę w Boga) 

 

KSIĄDZ 

Pamiętacie też, że najważniejszą postacią adwentową jest Maryja. Ona pomaga nam 

przygotować się na spotkanie z Jezusem. Maryja jest również opiekunką naszego Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Już niedługo nasz zakon będzie obchodził Jubileusz 

200 lat istnienia. Maryja prowadzi Bożymi drogami nie tylko nas ojców i braci Oblatów, ale 

każdego człowieka, który ją o to poprosi.  

Przypomnijmy sobie teraz nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże 

 

DZIECI 

...pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

 

Antoni zrezygnował z pracy w Hamburgu, z jego bogactwa i wielkości. Źle się tam czuł. Szuka 

swojego miejsca. Nie wie gdzie ono jest, ale wie, że musi wyjechać z Hamburga. Pozwala się 

prowadzić Bogu i idzie za Jego głosem. Zaraz się dowiecie w jaki sposób. 

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Antoni zdecydował się wyjechać do Kolonii. Wiedział, że Pan Bóg go prowadzi, ale nie wiedział 

dokładnie gdzie i po co, więc szukał. Był posłuszny wewnętrznemu głosowi. W pociągu zaczął 

rozmawiać z innym podróżnym. Pewien człowiek opowiedział Antoniemu, że w Kolonii jest grób 

świętego księdza, który pomaga katolickim robotnikom znaleźć pracę i mieszkanie. Antoni zaraz 

po wyjściu z pociągu, poszedł do tego grobu, by prosić o pomoc. Tego samego dnia znalazł 

pracę. Wieczorem wrócił na grób i modlił się. Po skończonej modlitwie czuł jakby ktoś prowadził 

go za rękę i znalazł mieszkanie w rodzinie katolickiej.  

Antoni bardzo polubił to miejsce i wracał tam często. Dużo tam się modlił słowami i sercem. 

Któregoś dnia właśnie tam, w tym kościółku przy grobie świętego kapłana, złożył Bogu 

obietnicę, że swoje życie spędzi w czystości, nie mając żony ani dzieci. Dni w Kolonii spędzał na 

pracy, codziennie rano chodził na Mszę świętą i dużo się modlił. Było tam dużo kościołów 

katolickich, więc odwiedzał je i modlił się, i modlił się, i modlił. Modlitwa była jego potrzebą, 

chlebem i oddechem. Była częścią tego, kim był. 

Osoba, u której zamieszkał, Antoni była dobrą i pobożną kobietą. Miała na imię Agnieszka. 

Dbała o niego jak o własnego syna. Antoni na całe życie zapamiętał swoją dobrodziejkę i 

zachował dla niej wdzięczność. Jej syn uczył się u Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. To 

Pani Agnieszka któregoś dnia powiedziała młodemu Polakowi, by został zakonnikiem, 

Misjonarzem Oblatem. Miał on wtedy 24 lata. Uznał, że jest za stary i za biedny, by pójść na 

studia. Jednak Pani Agnieszka nie poddała się i wytłumaczyła mu, że nie musi być księdzem-

zakonnikiem i kończyć studia, może zostać bratem zakonnym. 

Antoni nie wiedział co robić. Wiedział jednak kogo poprosić o pomoc. Wybrał najlepsze 

rozwiązanie – ufną modlitwę i zawierzenie Bogu. To podczas modlitwy któregoś dnia odczuł w 

sercu, że powinien zostać bratem zakonnym. Zaraz z tą nowiną poszedł do pani Agnieszki. Chciał 

się też nią podzielić z rodzicami. Napisał więc do nich list, że chce zostać bratem zakonnym. 

Niedługo przyszła odpowiedź – ojciec napisał, że się nie zgadza. Antoni nie wyobrażał sobie by 

zostać zakonnikiem bez zgody i błogosławieństwa ojca, więc w tej sytuacji....... a co zrobił to, 

opowiem Wam jutro. 
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KSIĄDZ 

Bardzo ciekawa historia! Antoni po trudnych latach w Hamburgu poznaje dobrych ludzi w 

Kolonii. Mieszkanie u pani Agnieszki przypomina mu dom rodzinny.  To od niej słyszy propozycję, 

by został zakonnikiem – Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej. Powtórzymy sobie raz 

jeszcze co dowiedzieliśmy się dzisiaj. 

 

Pytania do dzieci 

 Jak nazywało się kolejne miasto do którego pojechał Antoni? 

(Kolonia) 

 

 U kogo zamieszkał w Kolonii? 

(u pani Agnieszki) 

 

 Co zaproponowala mu pani Agnieszka? 

(pójście do zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) 

 

KSIĄDZ 

Jestem z was bardzo dumny, tak pięknie słuchacie i znacie odpowiedzi na wszystkie pytania!  

Dzisiejsza historia brata Antoniego uczy nas i pokazuje, że Pan Bóg mówi do nas przez drugiego 

człowieka. Zmarły święty ksiądz był wielką pomocą w znalezieniu pracy i mieszkania, a pani 

Agnieszka szybko zauważyła, że Antoni mógłby być dobrym bratem zakonnym. Środowisko, w 

którym żyjemy, jest często miejscem odnajdywania lub zagłuszania naszej drogi do Boga. Brat 

Antoni po raz kolejny pokazuje nam jak niesamowicie ważna jest modlitwa. Nasza modlitwa i 

modlitwa innych za nas. To dzięki niej Duch Święty może działać i „podpowiadać” nam swoimi 

sposobami którą drogę wybierać.  

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca – dzisiaj wieczorem całą rodziną pomódlcie się 1 dziesiątką różańca za ludzi, którzy 

pomagają wam poznawać Pana Boga i stawać się lepszymi. Pomyślcie, kto to taki, np. rodzice, 

nauczyciele, księża, przyjaciele i inni ludzie. To nasi przyjaciele, tacy „pomocnicy” Pana Boga. 

Nie zapomnijecie też przynieść serca z waszym dobrym uczynkiem. 

 

Obrazek na plansze – pokazuje jak pani Agnieszka pokazuje Antoniemu gdzie jest kościół. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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5. Katecheza Adwentowa 
Decyzja życia – droga zakonna. Zawierzenie siebie Bogu i Maryi 

 

KSIĄDZ 

 

Przed nami kolejny dzień Rorat, kolejne spotkanie z bratem Antonim Kowalczykiem, kolejny 

etap jego życia. Zanim się dowiemy jak zakończyły się rozmowy z ojcem Antoniego, który nie 

chciał się zgodzić na to, by syn został zakonnikiem, przypomnijmy sobie jak to się stało, że 

Antoni podjął taką decyzję. Pamiętacie, że wychował się w bardzo pobożnej rodzinie, a mama 

powierzyła go opiece Matki Bożej. Jako dorosły chłopiec wyjechał do Niemiec do pracy. 

Zatrzymał się w Hamburgu, ale było mu tam źle, bo miasto było bardzo grzeszne. Prowadzony 

przez Ducha Bożego wyjechał więc do Kolonii. Tam modlił się gorąco przy grobie świętego 

księdza i poznał panią Agnieszkę, która zaproponowała mu, by został zakonnikiem.  Powtórzmy 

więc jeszcze raz: 

 

Pytania do dzieci 

 Do jakiego miasta wyjechał Antoni po opuszczeniu Hamburga? 

(Kolonii) 

 

 Kogo poznał w Kolonii? 

(panią Agnieszkę) 

 

 Co zaproponowała mu pani Agnieszka? 

(By został bratem zakonnym – Misjonarzem Oblatem Maryi Niepokalanej) 

 

 Co pomogło mu podjąć decyzję? 

(Modlitwa) 

 

KSIĄDZ 

Antoni bardzo lubił modlić się na różańcu, Matce Bożej oddawał swoje radości i smutki i liczył na 

jej pomoc. Nigdy się nie zawiódł. 

Przypomnijmy sobie nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże... 

 

DZIECI 

... pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

 

Antoni stoi przed bardzo trudną decyzją. Chce iść do zakonu, ale ojciec się nie zgadza na to. 

Antoni nie wie co zrobić, jest dorosły, ale jednocześnie bardzo posłuszny woli rodziców i nie 

chce robić niczego co by im się nie podobało. Modli się i słucha dobrych rad i one pomagają mu 

rozwiązać problem. 

 

Teraz uważnie słuchajcie:  

(nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Ojciec Antoniego, gdy pierwszy raz przeczytał list od syna, nie zgodził się na to, by wstąpił do 

nowicjatu. Antoni bardzo chciał zostać bratem zakonnym, więc napisał kolejny list.  

W odpowiedzi ojciec napisał „Rób jak chcesz”.  Wtedy Antoni pojechał do nowicjatu, który 

znajdował się w Holandii. Ojciec duchowny, który wtedy nim zarządzał jak usłyszał ile lat 

chłopiec nie był w domu, poprosił go, by pojechał do rodziców i pożegnał się z nimi. W domu syn 

przekonał ostatecznie ojca do tego, by zostać zakonnikiem zamiast kowalem i otrzymał jego 

czułe i serdeczne błogosławieństwo na nową drogę życia.  Cała rodzina, sąsiedzi i znajomi, 

przyszli na Mszę Św. pożegnalną Antoniego, który wyjeżdżał z rodzinnego Dzierżanowa, by 

swoje życie oddać Bogu jako brat zakonny. 

 

W nowicjacie byli kandydaci na kapłanów i na braci zakonnych. Każdy nowy kandydat  najpierw 

musiał zapoznać się z życiem zakonnym, zacząć się go uczyć i upewnić, że chce iść tą drogą.  

Dopiero po takiej próbie dostawał sutannę i mógł się przygotowywać do bycia zakonnikiem. 

Antoni okazał się takim dobrym kandydatem, że jego przygotowanie do nowicjatu trwało tylko 8 

dni! Dzień swoich obłóczyn, czyli otrzymania sutanny, Antoni bardzo dobrze zapamiętał, gdyż 

wtedy w jego sercu stoczyła się wielka walka! W czasie Mszy św., czekając na swój strój 

zakonny, nagle zaczął się zastanawiać czy powinien go przyjąć, czy wyjść z kaplicy! Była to 

bardzo trudna walka serca, ale Antoni pokonał wszystkie pokusy i oddając po raz kolejny swoje 

serce Bogu, otrzymał sutannę, a z nią pokój serca.  

 

Nowicjat trwał rok. Antoni spędził go na modlitwie, pracy w ogrodzie i pomocy innym. Były też 

przykre sytuacje. Kiedyś musiał przeczytać dla wszystkich coś po niemiecku. Tak źle czytał, że 

niektórzy zaczęli się z niego śmiać. On się zaczerwienił ze wstydu, ale czytał dalej i coraz 

spokojniej aż do końca. 

 

Po roku nowicjatu i złożeniu ślubów zakonnych, teraz już brat Antoni, dostał informację o tym, 

że ....... o tym opowiem wam jutro.   
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KSIĄDZ 

 

Każdy z nas ojców i braci Oblatów miał swój dzień wstąpienia do zgromadzenia, by się upewnić, 

że chce iść tą drogą, później był czas nowicjatu czyli przygotowywania się do tego, by zostać 

zakonnikiem. Nowicjat trwa rok i po nim dostaliśmy strój zakonny. Zakonnik, który chce jeszcze 

zostać księdzem musi kontynuować studia teologiczne, a gdy bratem zakonnym, to musi zdobyć 

jakiś inny zawód, aby służyć przez swoją pracę. Brat Antoni był zakonnikiem, nie był kapłanem, 

ale jego strój zakonny był prawie taki sam jak nasz – sutanna i krzyż oblacki. Zobaczę teraz co 

zapamiętaliście z dzisiejszego opowiadania naszego posłańca: 

 

Pytania do dzieci   

 

 Co zrobił brat Antoni przed wstąpieniem do zakonu? 

(Pojechał do Polski i pożegnał się z rodziną) 

 

 Jak długo trwało przygotowanie się brata Antoniego do nowicjatu? 

(Bardzo krótko, tylko 8 dni) 

 

 Co się stało podczas Mszy Św. gdy miał otrzymać strój zakonny? 

(myślał o tym by zrezygnować) 

 

KSIĄDZ 

Pięknie wszystko pamiętacie! Pamiętajmy też, że brat Antoni bardzo dużo się modlił. Wszyscy to 

szybko zauważyli i prosili go o modlitwę w różnych sprawach. Modlitwy brata Antoniego Pan 

Bóg bardzo chętnie wysłuchiwał. 

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca – dzisiaj wieczorem całą rodziną pomódlcie się 1 dziesiątką różańca za jakiegoś 

kapłana, którego znacie, który jest bliski waszemu sercu. Ofiarujcie za niego waszą modlitwę. 

Modlitwa za kapłanów jest bardzo ważna, bo bardzo potrzebujemy wsparcia naszych wiernych. 

Na sercu napiszcie lub namalujcie wasz dobry uczynek. 

 

Obrazek na plansze –  pokazuje modlącego się brata Antoniego 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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6. Katecheza Adwentowa 
Praca zakonna w szkole, a potem wyjazd do Kanady na misje 

 

 

KSIĄDZ 

Witam wszystkie dzieci w kolejnym dniu Rorat. Który to już dzień? Spójrzcie ile już mamy 

obrazków na naszej planszy (dzieci odpowiadają że 5). Dzisiaj opowiemy kolejną historię z życia 

brata Antoniego Kowalczyka i wkleimy 6 obrazek. To już prawie połowa! Nauczyliśmy się już 

bardzo dużo, ale jeszcze dużo ciekawych rzeczy przed nami. Wczoraj słyszeliśmy jak brat Antoni 

pojechał do zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i został przyjęty. Potem pojechał 

do domu by pożegnać się z rodzicami i dostać czułe błogosławieństwo od ojca, który wcześniej 

nie chciał się na ten wybór syna zgodzić. Podczas „obłóczyn” – czyli przyjęcia stroju zakonnego, 

brat Antoni się wahał czy powinien zostać zakonnikiem, ale modlitwą przezwyciężył ten 

problem. 

 

Pytania do dzieci 

 

 Gdzie Antoni pojechał przed wstąpieniem do zakonu by się pożegnać? 

(Do domu rodzinnego) 

 

 O czym myślał Antoni na Mszy św przed przyjęciem stroju zakonnego 

(czy powinien zostać zakonnikiem czy zrezygnować) 

 

 Co najbardziej pomagało Antoniemu i o co go prosili inni? 

(modlitwa) 

 

KSIĄDZ 

Widzicie, jak dużo brat Antoni zawdzięcza modlitwie. Nauczyli go tego rodzice a on nigdy tego 

daru nie zagubił. Im więcej miał lat, tym chętniej i więcej się modlił, tak bardzo kochał Boga i 

Maryję. To Matce Bożej polecał siebie i innych, do Niej zanosił swoje prośby i Jej dziękował za 

wszystko co otrzymał. Bardzo kochał Maryję. Pamiętacie, że Maryja jest najważniejszą postacią 

adwentową, pomaga nam przygotować się na spotkanie z Jezusem, a nasze hasło roratnie to: 

Maryja Ci pomoże... 

 

DZIECI 

... pokochać drogi Boże   
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KSIĄDZ 

 

Za chwilę usłyszymy o tym, jakim bratem zakonnym był Antoni Kowalczyk, co robił i jak 

wyglądały jego pierwsze kroki jako brata zakonnego. Czy będzie dobrym zakonnikiem? O czym 

będzie marzył? Gdzie będzie chciał pracować? Czy modlitwa dalej będzie bardzo ważna w jego 

życiu?  

 

Teraz uważnie słuchajcie:  

(nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Nasz bohater, brat Antoni, jest już bratem  zakonnym! Ma 26 lat i wyjeżdża do pierwszej swojej 

pracy. Jest to zakonna szkoła średnia dla chłopców. Zadaniem brata Antoniego była pomoc w 

utrzymaniu porządku w szkole, a więc przykręcenie śrubki, zreperowanie klamki, naprawa kranu, 

pomoc w pracach remontowych. Tych prac było bardzo dużo, a brat Antoni bardzo chętnie je 

wykonywał. Do tego dużo i często się modlił. Raz zdarzyło się, że w kuchni przestała lecieć woda 

z kranu. Żadne zakręcanie, odkręcanie nie pomagało. Kucharz poprosił brata Antoniego o pomoc. 

Brat Antoni spojrzał na krany i powiedział „dobrze, zmówimy Zdrowaś Mario, Ave”. Potem 

uklęknął i zaczął się modlić. Gdy skończył, stuknął młotkiem w rurę i woda natychmiast 

wypłynęła! Oprócz napraw i porządków brat Antoni pomagał uczniom. Oni uważali go za 

swojego przyjaciela i często z nim rozmawiali, opowiadali o swoich problemach i prosili o 

modlitwę. A dobry brat Antoni szedł do kaplicy, klękał i odmawiał swoje ulubione „Zdrowaś 

Mario” czyli Ave. Niektórym wydawało się, że brat Antoni widział Boga lub Maryję, kiedy się 

modlił. 

Pracując w szkole zakonnej, brat Antoni marzył o wyjeździe na misje. To marzenie niedługo się 

spełniło. Otrzymał skierowanie na misje do Kanady. Tak, nasz polski brat Antoni przyjeżdża do 

Kanady! Posłuchajcie, co napisał o nim ojciec przełożony zgromadzenia „Jest to dobry kowal i 

mechanik, który umie także obchodzić się z maszynami parowymi. Jest to najlepszy z naszych 

braci, prawdziwy święty”. Popatrzcie, już wtedy w tym młodym bracie zakonnym starsi i 

doświadczeni ojcowie oraz kapłani widzieli świętego i pisali o tym innym. Brat Antoni bardzo się 

ucieszył z tej nowiny. Spakował się, wsiadł na statek do Ameryki, by pracować na  kanadyjskiej 

ziemi, na misji w Kanadzie przy maszynie parowej. Ta maszyna przejdzie do historii brata 

Antoniego w bardzo trudny sposób, bo.......jutro wam opowiem tę historię!  

 

KSIĄDZ 

 

Widzicie kochane dzieci, że brat Antoni już jako młody zakonnik dokonywał „małych cudów” i 

zadziwiał innych. Wszystkim wyjawił swój sekret – były to sakramenty, modlitwa i umartwienia. 

Brat Antoni możemy powiedzieć, że ciągle myślał o Bogu i Maryi , czyli żył w ich obecności.  
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Dlatego to, co niemożliwe stawało się możliwe, trudne stawało się łatwe a niezrozumiałe proste.  

Jego praca była zwyczajna jak wielu innych ludzi, ale on tym się różnił od innych, że ją uświęcał, 

czyli robił wszystko w Bożej obecności i na Bożą chwałę. Każdy, kto się tego nauczy staje się 

wielkim przyjacielem Boga. 

 

Pytania do dzieci 

 

 Gdzie brat Antoni zaczął pracować jako zakonnik? 

(W szkole średniej dla chłopców)  

 

 Jaką modlitwę odmawiał brat Antoni gdy ktoś go prosił o pomoc? 

(Zdrowaś Mario czyli Ave) 

 

 Gdzie wyjechał na misje? 

(Do Kanady) 

 

KSIĄDZ 

 

Brat Antoni pracując w Niemczech nauczył się wielu pożytecznych rzeczy. Wiedział jak 

obsługiwać skomplikowane maszyny, umiał dużo rzeczy naprawić  i zbudować. Był bardzo 

zdolny i pracowity. Jednak przede wszystkim był bardzo pobożny, modlił się codziennie w każdej 

wolnej chwili. Modlitwa była dla niego czymś najważniejszym, czymś bez czego nie umiał żyć i 

pracować.  

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca - brat Antoni codziennie się modlił i modlitwa była dla niego czymś, bez czego nie 

mógł żyć. Jego serce było nią wypełnione. Dlatego spróbujemy pójść śladami brata Antoniego. 

Dzisiaj odmówcie 1 dziesiątkę różańca w intencji tych, którzy się przygotowują do kapłaństwa 

lub zakonu.  

Wierzę mocno, że każdy z was ma jakąś swoją ulubioną modlitwę, którą odmawiacie codziennie.  

Na sercu, które jutro przyniesiecie, napiszcie jaką modlitwę mówicie codziennie.  

 

Obrazek na planszę –  pokazuje jak brat Antoni płynie statkiem na misje do Kanady. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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7. Katecheza Roratnia 
Duże i małe kłopoty - utrata ręki, wielka siła woli i moc w słabości 

 

KSIĄDZ 

Witam serdecznie wszystkie dzieci na naszych kolejnych Roratach. Wczoraj dowiedzieliśmy się, 

że brat Antoni będzie pracował w Kanadzie. Jego marzeniem był wyjazd na misje i to marzenie 

bardzo szybko się spełniło, bo po roku pracy w szkole średniej dla chłopców wyjechał do Kanady. 

Przez rok pracy jako zakonnik  brat Antoni był znany jako ktoś, kto kocha się modlić i kto przez 

modlitwę rozwiązuje problemy. Coraz więcej uczniów i osób dorosłych przychodziło do brata 

Antoniego z prośbą o modlitwę. On wszystkie te intencje wysłuchiwał, przyjmował i modlił się 

bardzo gorąco. Gdy ktoś pytał o radę to brat Antoni zawsze odpowiadał, by się pomodlić. W 

modlitwie widział pomoc, opiekę, porady i wszystko to, co człowiek potrzebuje by być 

szczęśliwy. 

 

Pytania do dzieci 

 Co brat Antoni robił kiedy został zakonnikiem? 

(Pracował w szkole dla chłopców i dużo się modlił) 

 

 Jaką modlitwę brat Antoni odmawiał gdy ktoś potrzebował pomocy? 

(Zdrowaś Mario czyli Ave) 

 

 Gdzie wyjechał na misje? 

(Do Kanady) 

 

KSIĄDZ 

 

Jedną z ulubionych modlitw brata Antoniego był różaniec, jego słynne Ave. Tym to sposobem 

zawsze był blisko Maryi. Pamiętacie już, że Maryja pomaga nam być bliżej Boga i prowadzi 

każdego, kto tylko o tę opiekę poprosi. Mam nadzieję, że wszyscy już pamiętają nasze hasło 

roratnie więc powtórzymy je: Maryja Ci pomoże ... 

 

DZIECI 

 

... pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

Dzisiaj nasz posłaniec opowie nam o pracy brata Antoniego w Kanadzie i o czymś bardzo, 

bardzo przykrym, co się wydarzyło. 

 

Teraz uważnie słuchajcie:  

 

(nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Ośrodek misyjny w Albercie potrzebował mechanika i takie zadanie przydzielono bratu 

Antoniemu. Obsługiwał maszynę parową, aby młyn i tartak mogły działać. Na początku Kanada 

nie podobała się bratu Antoniemu, była taka inna od Europy, inne domy i bardzo dużo 

pustkowia i bezludzia. Tęsknił za Polską i bał się, że zawsze będzie się tam czuł obco. W takim 

stresie i tęsknocie minął rok. Jednego dnia wszyscy mieszkańcy misji świętowali imieniny 

swojego przełożonego. Było radośnie i miło, gdy nagle po południu zdarzył się bardzo przykry 

wypadek. Brat Antoni poszedł do pracy i tam maszyna wciągnęła mu prawą rękę. Dłoń została 

bardzo mocno pokaleczona, a kości do łokcia połamane. Misja była daleko od miasta i lekarza. 

Mimo, że przełożony zaraz pojechał po pomoc, to lekarz przyjechał dopiero 36 godzin po 

wypadku! W tym czasie siostry zakonne opiekowały się bratem Antonim. Lekarz kazał odwieźć 

pacjenta do szpitala, do którego jechało się wozem z końmi i zajęło to cztery dni! Wyobraźcie 

sobie jak bardzo brat Antoni musiał cierpieć!  Lekarz w szpitalu obejrzał rękę i powiedział, że nie 

da się jej uratować, trzeba ją uciąć do łokcia. Operacja miała się odbyć bez znieczulenia, i lekarz 

chciał przywiązać pacjenta do łóżka, jednak brat Antoni poprosił, by tego nie robić. Do drugiej 

zdrowej ręki wziął krzyż i poddał się tej bardzo bolesnej operacji bez strachu. Przed dwie godziny 

jej trwania nawet raz nie krzyknął, nie jęknął ani nie płakał! Wszystko zniósł w milczeniu i 

modląc się. 

 

W szpitalu był ponad miesiąc, potem wyjechał na kolejną misję. Na nowej misji brat Antoni dalej 

ciężko pracował choć nie miał jednej ręki. Rano, wieczorem i w przerwach w pracy, poświęcał się 

modlitwie. Wszyscy znali już brata Antoniego i jego Zdrowaśki czyli Ave,. Indianie uważali go za 

świętego, prosili o modlitwę i słuchali jego rad. Matki Indianki dbały bardzo o to, by znaczył 

znakiem krzyża czoła ich dzieci. Nazywali go też „Dobrym Polskim Bratem”. 

 

Utrata ręki bardzo smuciła brata Antoniego nie dlatego, że był teraz kaleką, ale dlatego, że bał 

się, czy może zostać dalej w zakonie. Wreszcie przyszedł czas decyzji, czy bezręki brat Antoni 

zostanie dopuszczony do ślubów wieczystych, czy nie. Przełożony oznajmił mu, że......... jutro się 

dowiecie jaka to była decyzja. 
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KSIĄDZ 

Zobaczcie kochane dzieci, brat Antoni traci prawą rękę. Od tej chwili do końca życia będzie 

kaleką. Jednak jak słyszeliście utrata ręki nie martwiła go tak bardzo jak to, że może nie zostać 

dopuszczony do ślubów wieczystych. Brat Antoni bardzo dobrze wiedział, że Pan Bóg go bardzo 

kocha, dlatego chętnie i bez narzekania pogodził się z tym kalectwem. Jak już wiecie, często 

odprawiał Drogę Krzyżową. To nabożeństwo pomagało mu pamiętać o tym, że Pan Jezus bardzo 

za nas cierpiał. Dlatego gdy cierpienie przyszło do brata Antoniego przyjmował je chętnie, by 

pokazać Bogu swoją wdzięczność za dar zbawienia i choć trochę pomóc innym w pokochaniu Go.    

Zobaczmy teraz co wy zapamiętaliście z dzisiejszej historii: 

 

Pytania do dzieci 

 

 Co się stało podczas pracy przy maszynie parowej? 

(brat Antoni stracił rękę) 

 

 O co poprosił lekarza operującego jego rękę? 

(By go nie przywiązywał i by dał mu do drugiej ręki krzyż) 

 

 Czym martwił się brat Antoni po utracie ręki? 

(że jako kaleka nie może przyjąć ślubów wieczystych) 

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca - brat Antoni stracił na zawsze prawą rękę. Został kaleką, ale nigdy nie utracił wiary. 

Jego modlitwa była coraz silniejsza. Celem modlitwy człowieka jest stawać się jak Chrystus i brat 

Antoni poprzez swoje cierpienie i kalectwo bardzo się do Niego zbliżył. Dzisiaj wokół nas jest 

dużo ludzi chorych, cierpiących, tych którzy utracili nadzieję. Myślę, że każdy z was zna chociaż 

jedną taką osobę. Także naszą adwentową 1 dziesiątkę różańca , nasz „dar serca”ofiarujmy za 

chorych i cierpiących, by te trudne sytuacje pomogły im być bliżej Boga. Jutro też przynieście 

serca z waszym dobrym uczynkiem. 

 

Obrazek na plansze –  pokazuje brata Antoniego bez ręki. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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8. Katecheza Roratnia 
Wymarzona chwila - Śluby wieczyste 

 

KSIĄDZ 

Mamy już za sobą ponad połowę naszych Rorat. Na planszy jest już 7 obrazków, dzisiaj dodamy 

ósmy. Wczorajszy obrazek pokazuje nam brata Antoniego bez ręki. Utracił ją przy pracy z 

maszyną parową. Było to duże cierpienie dla niego, jednak kochając Jezusa, chciał się stawać 

taki jak On, a to oznaczało, że musi nieść swój krzyż. Przypomnijcie mi teraz parę rzeczy z życia 

brata Antoniego 

 

Pytania do dzieci 

 

 Co sie stało podczas pracy przy maszynie parowej? 

(Stracił rękę) 

 

 Czym brat Antoni bardzo się martwił? 

(Że nie otrzyma ślubów wieczystych) 

 

 Jakie były dwie ulubione modlitwy brata Antoniego? 

(Różaniec czyli Ave i Droga Krzyżowa) 

 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci, okres Adwentu przypomina nam o czekaniu na Jezusa. Czekanie to gotowość na 

to, by przyjąć Boga do swojego serca. By stawać się lepszym, by mniej się złościć, więcej 

pracować, mówić prawdę. To także czas, by starać się o dobrą modlitwę, taką od serca a nie z 

przymusu. By kochać Boga i innych nawet wtedy, gdy jest trudno. Brat Antoni pokazał nam 

bardzo pięknie, że Bóg był w Jego sercu zawsze. Straszny wypadek niczego nie zmienił, wtedy 

jeszcze bardziej ufał i powierzał się w Jego ręce. Będąc kaleką stał się bardzo mocny duchem. 

Wielką pomocą na jego drodze była Maryja. Ona uczy nas czekać na Boga i przygotowywać się 

na spotkanie z Nim. Powtórzmy więc sobie nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże ... 

 

DZIECI 

 

... pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

Dzisiaj dowiecie się, jaka była decyzja ojca przełożonego co do ślubów wieczystych brata 

Antoniego. Czy zostanie dopuszczony czy jeszcze będzie musiał czekać? Jest to bardzo ważna 

decyzja i bierze w niej udział nie tylko ojciec przełożony, ale też spowiednik kandydata i inni 

bracia. Po złożeniu ślubów wieczystych, dany brat jest włączony do zgromadzenia na wieki. 

Posłuchajmy uważnie co nasz posłaniec nam dzisiaj powie.  

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Dla ojca przełożonego było jasne i oczywiste, że brat Antoni jest bardzo dobrym zakonnikiem i 

jego miejsce jest w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tak więc z radością 

dopuścił go do ślubów wieczystych. Ta piękna uroczystość odbyła się 17 styczniu  1899 roku w 

dzień jego patrona Antoniego Pustelnika. Miał wtedy 33 lata. Dla brata Antoniego była to 

największa radość, gdyż śluby wieczyste są całkowitym oddaniem się Bogu. Antoni chciał całym 

swoim życiem służyć i uwielbiać Boga. To, czego najbardziej pragnął, spełniło się. 

  

Sama uroczystość była wielkim przeżyciem dla wszystkich. Brat Antoni, ze świecą w ręku, 

formułę ślubów wieczystych wypowiedział po francusku, a potem na ołtarzu podpisał się pod 

tym, co przed chwilą uroczyście przyrzekł. Jako zakonnik złożył ślub czystości, ubóstwa, 

posłuszeństwa i wytrwałości. Od tego momentu był osobą konsekrowaną czyli poświęconą Panu 

Bogu. Następnie otrzymał krzyż oblacki, szkaplerz na znak oddania się Matce Bożej  a także 

została mu wręczona Księga Konstytucji i Reguł. Przełożony powiedział wtedy do brata 

Antoniego „Tak czyń, a będziesz żył”. Tego dnia brat Antoni został włączony do Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na wieki. Teraz powinien wiernie wypełniać to, co przed 

chwilą przyrzekł. Brat Antoni zostaje więc wysłany ... a gdzie i w jaki sposób będzie wypełniał 

swoje przyrzeczenia, opowiem wam jutro.  

 

 

KSIĄDZ 

Myślę, że wszyscy się cieszycie, że brat Antoni otrzymał śluby wieczyste. Każdy z nas ojców 

pracujących z wami też składał takie same śluby i zapewniam was, że jest to bardzo piękny 

moment życia, który się dobrze pamięta mimo upływu lat. Jako zgromadzenie mamy także 

specjalną instrukcję nazwaną Konstytucjami i Regułami. Mówi nam ona o tym, kim powinniśmy 

być jako zakonnicy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Jesteśmy osobami zaślubionymi 

(poświęconymi) Bogu. Naszą Księgę Reguł czytamy często, by sobie ciągle przypominać o 

oblackiej drodze zakonnej i kapłańskiej (można pokazać Księgę Konstytucji i Reguł).  

A teraz zobaczę co zapamiętaliście z uroczystości ślubów wieczystych brata Antoniego 

Kowalczyka, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej. 
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Pytania do dzieci 

 

 Co zakonnik trzyma w ręce podczas składania ślubów wieczystych? 

(zapaloną świecę) 

 

 Jakie śluby składają zakonnicy? 

(czystości, posłuszeństwa, ubóstwa i wytrwałości) 

 

 Co otrzymuje zakonnik po złożeniu slubów wieczystych? 

(krzyż oblacki, szkaplerz i Konstytucje i Reguły) 

 

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca - świat bardzo potrzebuje księży i braci zakonnych. Może ktoś z was będzie chciał nim 

zostać? Dlatego dzisiaj jako wasz „dar serca” pomódlcie się 1 dziesiątką różańca o powołania 

kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty. Wasza dziecięca modlitwa jest Panu Bogu bardzo miła 

i On chętnie wysłuchuje dzieci. Poproście Go więc dziś wieczorem z całego serca o to, by wybrał 

spośród was dobrych kapłanów i zakonników. Na adwentowym sercu napiszcie wasz dobry 

uczynek.  

  

Obrazek na planszę –  pokazuje brata Antoniego podczas ślubów wieczystych. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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9. Katecheza Roratnia 
Szara codzienność i uświęcanie się pracą i modlitwą na misji 

 
 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci – pamiętacie, jak wczoraj usłyszeliśmy, że brat Antoni otrzymał śluby wieczyste. 

Uroczyście, z zapaloną świecą w ręku, obiecał Bogu, że będzie żył w czystości, posłuszeństwie, 

ubóstwie i wytrwałości. Otrzymuje wtedy krzyż oblacki, szkaplerz i  Księgę z Konstytucjami i 

Regułami zakonnymi. Dla każdego zakonnika jest to bardzo piękny dzień. Przypomnijmy sobie 

jeszcze raz to, co się dzieje podczas ślubów wieczystych.  

 

Pytania do dzieci 

 

 Co zakonnik trzyma w ręce podczas ślubów wieczystych? 

(zapaloną świecę) 

 

 Co zakonnik oblacki przyrzeka podczas ślubów? 

(czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i wytrwałość) 

 

 Co zakonnik oblacki otrzymuje po złożeniu ślubów wieczystych? 

(krzyż oblacki, szkaplerz, Konstytucje i Reguły)  

 

KSIĄDZ 

Widzę, że bardzo pilnie słuchacie i dużo zapamiętujecie. Pamiętacie też, że w spotkaniach 

roratnich jest z nami Maryja. Ona uczy nas kochać. Bo miłość to akcja, nie musisz nic mówić. Po 

tym co robisz można widzieć czy kochasz i jak kochasz. Maryja przez to, co robiła pokazała jak 

bardzo kochała Boga. Tego nauczyła brata Antoniego i tego może nauczyć każdego, kto Ją o to 

poprosi.  Na pewno doskonale pamiętacie już nasze hasło roratnie. Maryja ci pomoże ... 

 

DZIECI 

... pokochać drogi Boże  
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KSIĄDZ 

 

Za chwilę usłyszycie ciąg dalszy historii z życia brata Antoniego i poznacie lepiej jego pracę. 

Zobaczycie, jak zaufanie Bogu przynosi niesamowite rezultaty! Naszym zadaniem adwentowym 

jest przygotowanie naszych serc na spotkanie z Jezusem i brat Antoni pokaże nam kilka tajemnic 

jak się to robi.  Słuchajcie bardzo uważnie a potem wspólnie pomyślimy, czy nasze życie też 

może być takie miłe Bogu jak brata Antoniego i co my możemy zrobić by tak się stało. 

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Na misji Św. Pawła brat Antoni spędził 12 lat. Trzeba tam było wszystko budować od podstaw - 

domy mieszkalne, pomieszczenia dla zwierząt, ogród i tysiące innych rzeczy. Warzywa, które 

brat Antoni wyhodował w ogrodzie, rozdawał później ubogim, zwłaszcza Indianom i Metysom. 

Misja nie miała wystarczająco miejsca w domach, więc brat Antoni przez 4 lata mieszkał w 

chlewiku ze świniami. Jednak nigdy nie narzekał. Mówił, że Pan Jezus urodził się w stajni to i on 

nie musi mieć wygód. Po zbudowaniu małego domu mieszkalnego, brat otrzymał miejsce na 

strychu.   

 

On zawsze żył  w obecności Boga i do Niego wszystko odnosił. Dlatego, gdy spotykała go jakaś 

przykrość, spokojnie ją przyjmował. Coraz bardziej były też znane „małe cuda brata Antoniego”. 

Na przykład, gdy ktoś coś zgubił, brat Antoni modlił się a potem szedł po zgubę i bez trudu ją 

znajdował.  

 

Raz zdarzyło się, że młodemu chłopcu pracującemu w tartaku zepsuł się zegarek. Poprosił brata 

Antoniego o pomoc. Ten wziął zegarek i rozebrał go na części. Jak młody chłopiec to zobaczył, to 

w myślach pożegnał się ze swoim zegarkiem. A brat Antoni pomodlił się chwilę, zrobił znak 

krzyża, wsadził części z powrotem i oddał chłopcu mówiąc, że zegarek już chodzi. I naprawdę 

chodził dobrze. 

 

Brat Antoni, mimo swego kalectwa, robił więcej niż inni i nigdy nie wykręcał się od pracy. Każde 

zajęcie zaczynał od modlitwy, a w niedziele i święta długo klęczał, w kościele lub kaplicy, modląc 

się w różnych intencjach. Biali, Indianie i Metysi chętnie go słuchali i mocno wierzyli w 

skuteczność jego modlitwy. Po 12 latach pracy na misji Św. Pawła, brat Antoni otrzymał 

wiadomość, że........ a co to była za wiadomość opowiem wam jutro. 
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KSIĄDZ 

Myślę, że po wysłuchaniu tego fragmentu od naszego posłańca, który bada życie i świętość 

brata Antoniego Kowalczyka, widzimy jak mu w życiu pomagała modlitwa. Najważniejsze jest to, 

co nosimy w sercu. Chodzi o to, by być szczęśliwym a nie o to, by inni o nas dobrze myśleli, o to 

by być dobrym a nie udawać że się nim jest. Brat Antoni w sercu był szczęśliwy i dobry dlatego, 

że się modlił czyli kochał Boga. Modlitwa sercem zmienia człowieka na lepsze. Bo modlić się, to 

myślą i uczuciem być przy Bogu, opowiadać  o wydarzeniach, przeżywać smutek, cieszyć się, 

radzić, cierpliwie słuchać, czekać na odpowiedź. Tak modlił się brat Antoni. A teraz zobaczę co 

wy zapamiętaliście z dzisiejszej historii: 

 

Pytania do dzieci: 

 Co dawało bratu Antoniemu siły do pracy w bardzo ciężkich warunkach? 

(modlitwa) 

 

 Kto prosił brata Antoniego o modlitwę? 

(Biali, Indianie, Metysi czyli wszyscy) 

 

 W jaki sposób brat Antoni rozwiązywał problemy, naprawiał rzeczy? 

(Z pomocą modlitwy) 

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca -  modlitwa chroni serce człowieka przed złem i je oczyszcza, a wtedy grzech nie ma 

do niego dostępu. Modlitwa też kształtuje nasze serca, bo jacy jesteśmy w swoim sercu, w taki 

sposób widzimy innych. Jakie są pragnienia naszego serca, takimi się stajemy. Widzicie jak 

bardzo ważne jest nasze serce. Dlatego dzisiaj, kiedy Boże Narodzenie jest już tak blisko, 

chciałbym byście na waszym adwentowym sercu, które jest symbolem waszego serca, napisali 

waszą czyli ułożoną przez was modlitwę. Taką od serca. To, czym chcecie się podzielić z Jezusem 

i Maryją. To, co chcecie im powiedzieć tak od siebie. A naszą 1 dziesiątkę różańca odmówcie w 

intencji misjonarzy. 

  

Obrazek na planszę –  pokazuje jak br. Antoni dzieli się żywnością z potrzebującymi (Indianie, 

biali, podróżni). 

 
 

Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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10. Katecheza Adwentowa 
Mocne świadectwo - młodzież podziwia brata Antoniego 

 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci, pamiętacie jak wczoraj usłyszeliśmy, że brat Antoni bardzo ciężko pracował na 

misji. Prze kilka lat mieszkał w chlewiku razem ze świniami, potem na strychu domu, a zimą 

pracował i mieszkał w lesie. Jednak uważał, że Pan Jezus zrobił i znosił dla nas dużo więcej, więc 

te niewygody wcale go nie smuciły. W ten sposób pokazywał Panu Bogu jak bardzo Go kocha. 

Dodatkowo brat Antoni dużo się modlił a jego modlitwa miała wielką moc. Inni to widzieli i 

prosili go, by się za nich modlił. W życiu brata Antoniego widoczne też były małe cuda, rzeczy się 

znajdowały i reperowały gdy się pomodlił a problemy rozwiązywały. Piękna modlitwa to taka, w 

której serce jest blisko Boga. Tylko taka modlitwa nas zmienia i wpływa na innych.  

Zobaczymy teraz co zapamiętaliście: 

 

Pytania do dzieci 

 

 Dlaczego brat Antoni nie smucił się z powodu bardzo biednego i niewygodnego życia? 

(bo wiedział, że Pan Jezus dużo więcej dla nas znosił i chciał być podobny do Niego) 

 

 Jaka modlitwa najbardziej podoba się Bogu? 

(taka, w której serce człowieka jest blisko Niego) 

 

 Jak brat Antoni naprawiał rzeczy i rozwiązywał problemy? 

(z pomocą modlitwy) 

 

KSIĄDZ 

 

Brat Antoni często odmawiał „Ave”, prosił Matkę Bożą o pomoc, pocieszenie, z Nią dzielił swoje 

smutki i radości. Matka Boża była w sercu brata Antoniego i Ona pomagała mu w tym, by jego 

serce kochało Boga i drugiego człowieka. Maryja jest najważniejszą postacią adwentową, ona 

prowadzi nas do Jezusa, dlatego powtórzmy sobie nasze hasło roratnie: Maryja Ci pomoże ...    

 

DZIECI 

... pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

Dzieci i młodzi ludzie bardzo przyglądają się dorosłym i naśladują ich. Od nich się uczą. Dorośli 

mogą być dobrym albo złym przykładem. Posłuchajcie teraz w jaki sposób młodzi chłopcy, 

przygotowujący się do kapłaństwa poznawali brata Antoniego. Zobaczycie czego od niego się 

uczyli i jakim był dla nich przykładem. 

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Po 12 latach pracy na misji Św. Pawła, brat Antoni został przeniesiony do Edmonton do szkoły 

dla chłopców przygotowujących się do kapłaństwa. W podobnej szkole już pracował zaraz po 

pierwszych święceniach zakonnych, przed wyjazdem na misje. Teraz znów do niej wracał. 

Wszyscy wiedzieli, że brat Antoni będzie bardzo dobrym przykładem dla młodych chłopców. I tak 

się stało. Obowiązki brata Antoniego to: palenie w piecu, sprzątanie, zmywanie, zamiatanie, 

reperacje gdy coś się zepsuło, praca w ogrodzie i karmienie świń. Brat Antoni był potrzebny 

wszędzie i młodzi chłopcy mogli patrzeć jak pracuje, jak słucha poleceń, jak się modli. Widzieli 

dużo, na przykład ktoś dokuczał bratu Antoniemu - on nie gniewał się, nie krzyczał. Był cichy i 

spokojny. Na nikogo się nie obrażał. 

 

Czasem uczniowie urządzali głupie żarty, by zobaczyć czy się zdenerwuje. Bardzo się dziwili, że 

on zawsze mimo krzywd i bólu był spokojny, wyrozumiały i nie narzekał. Coraz bardziej go lubili, 

coraz mocniej mu ufali, aż w końcu stał się ich najlepszym przyjacielem. Kimś, kto zawsze 

pomoże, udzieli dobrej rady, otrze łzę. Brat Antoni często tak im mówił „nie smuć się, idź się 

pomodlić w kaplicy, zmów Ave albo odpraw Drogę Krzyżową a będzie Ci lżej. Módl się, będziesz 

dobrym księdzem, Jezus Cię bardzo kocha a Matka Boska Ci pomoże”. Te proste rady bardzo 

pomagały uczniom, trafiały do ich serc. Gdy je wypełniali, smutek odchodził, problemy się 

rozwiązywały i wracała radość serca. Brat Antoni też się za nich modlił a oni o tym wiedzieli i 

czuli jak silna i potężna jest jego modlitwa. Były to najpiękniejsze lekcje. Modlitwa i przykład 

brata Antoniego kształtowały serca uczniów, powodowały, że stawali się bardziej posłuszni, 

odpowiedzialni i radośni. Gdy kończyli szkołę to mówili, że brat Antoni był ich najlepszym 

przyjacielem. 

 

Brat Antoni spędzał bardzo dużo czasu w kaplicy modląc się i będąc tam zaczął marzyć o tym, 

żeby............ ale o marzeniach brata Antoniego i czy się spełniły opowiem wam jutro. 
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KSIĄDZ 

Brat Antoni mimo, że był prostym bratem zakonnym stał się najlepszym przyjacielem i 

nauczycielem młodych ludzi. Oni widzieli jego szczerość, posłuszeństwo, chęć pomocy i dobre 

serce, które bardzo kochało Boga, dlatego podziwiali go i słuchali jego rad. Brat Antoni spędzał 

dużo czasu w kaplicy, a więc w ciszy. W tej ciszy mógł uwielbiać Boga, dziękować, prosić i 

przyjmować Jego miłość. W tej ciszy mógł też słuchać. Nie wiemy dokładnie jak wyglądała ta 

modlitwa, ale wiemy, że była bardzo piękna, bo o tym mówiło serce brata Antoniego. A młodzi 

ludzie patrzą przede wszystkim na serce, na to kim człowiek jest, a nie na to co mówi, dlatego 

szczerze pokochali go i obdarzyli zaufaniem. Zobaczę teraz co wy zapamiętaliście z dzisiejszej 

historii: 

 

PYTANIA DO DZIECI 

 W jakim miejscu brat Antoni pracował w Edmonton? 

(w szkole dla chłopców przygotowujących się do kapłaństwa) 

 

 Za co młodzi chłopcy kochali brata Antoniego? 

(za szczerość, posłuszeństwo, pokorę, dobre słowo itd.)  

 

 Gdzie bardzo lubił spędzać czas? 

(W kaplicy) 

 

KSIĄDZ 

Bardzo pięknie! Musicie przyznać, że brat Antoni był bardzo dobrym zakonnikiem. Jego prosta 

praca i ufna modlitwa przynosiły niesamowite rezultaty! Brat Antoni spędzał dużo czasu w 

kaplicy. Tam, w ciszy słuchał Boga i oddawał Mu swoje serce. To mu pomagało, by słuchać 

człowieka i być cudownym przykładem dla wielu młodych ludzi.   

 

ZADANIE DOMOWE 

Dar serca - dzisiaj macie bardzo ważne zadanie do zrobienia. Pamiętacie, że przygotowujemy 

nasze serca na spotkanie z Panem Jezusem.  Dzisiaj wieczorem pomódlcie się 1 dziesiątką 

Różańca za młodzież – brata, siostrę, by byli świadkami Pana Jezusa. Jutro na sercu napiszcie, co 

chcielibyście ofiarować Panu Jezusowi w prezencie na Boże Narodzenie. Może to być: będę 

uważać na Mszy św, będę słuchać rodziców, nie będę kłamać, będę grzecznie odpowiadać 

rodzicom itp.   

Obrazek na planszę –  pokazuje brata Antoniego przed budynkiem szkoły 

otoczonego gromadą chłopców. 

Pytania do pracy domowej są w załączniku. 
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11. Katecheza Roratnia 
Brat Antoni buduje Ołtarz Pana Jezusa i Grotę Matki Bożej 

 

 

 

KSIĄDZ 

 

Kochane dzieci, zostały nam jeszcze tylko 3 spotkania! Pięknie przygotowujecie swoje serca na 

Boże Narodzenie! Myślę, ze historia brata Antoniego bardzo nam pomaga w tym, by być 

lepszym dzieckiem, uczniem, ministrantem. Pamiętacie, jak wczoraj usłyszeliśmy, że młodzi 

chłopcy bardzo lubili brata Antoniego, był ich najlepszym przyjacielem. Prosili go o pomoc i 

modlitwę, szukali rady i dzięki przykładowi, który dawał stawali się lepsi. Teraz przypomnijcie mi, 

czego się dowiedzieliśmy wczoraj. 

 

Pytania do dzieci 

 

 Gdzie brat Antoni bardzo lubił spędzać czas? 

(w kaplicy) 

 

 Kogo brat Antoni często prosił o pomoc? 

(Matkę Bożą) 

 

 Kim był brat Antoni dla młodzieży w szkole? 

(najlepszym przyjacielem i wzorem do naśladowania) 

 

KSIĄDZ 

 

Brat Antoni bardzo się starał by naśladować Jezusa, by myśleć tak jak Jezus, odczuwać tak jak 

Jezus i zachowywać się tak jak Jezus. Dlatego dużo i całym sercem się modlił. Jego ulubioną 

modlitwą było Zdrowaś Mario czyli Ave, bo wiedział że:  Maryja ci pomoże ...... 

 

DZIECI 

... pokochać drogi Boże 
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KSIĄDZ 

 

Dzisiaj usłyszycie kolejną historię z życia brata Antoniego, poznacie jego pragnienie, które się 

narodziło w kaplicy i co z nim zrobił. Ta grota, którą widzicie na naszej planszy roratniej była 

zbudowana przez niego. Dowiecie się dużo ciekawych rzeczy, więc uważnie słuchajcie.  

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Brat Antoni często i długo modlił się w kaplicy. Stał w niej stary i zniszczony ołtarz i nasz brat 

bardzo pragnął zbudować Panu Jezusowi nowy i piękny. Swoje marzenie opowiedział 

przełożonemu i szybko dostał pozwolenie na jego budowę. Ale nie miał pieniędzy. Napisał więc 

list do rodziców uczniów, wśród których pracował, z prośbą o pomoc. Już za rok w kaplicy był 

nowy piękny ołtarz. Marzenie brata Antoniego się spełniło. Był bardzo, bardzo szczęśliwy. 

 

Niedługo potem brat Antoni otrzymał propozycję, by zbudować grotę Matce Bożej. Zabrał się do 

tego dzieła bardzo chętnie! Osobiście prosił ludzi o pieniądze, wysyłał listy, i bardzo dużo się 

modlił za to dzieło i za ofiarodawców. Grota stała się ulubionym miejscem wieczornej modlitwy 

brata Antoniego, a w każde święto Boże Ciała szła do niej procesja i tam była odprawiana 

uroczysta Msza Św. Jednego roku, na krótko przed procesją, zaczęło się chmurzyć. Wszyscy 

wiedzieli, że niedługo będzie mocno padać. Brat Antoni zaczął chodzić po placu przed grotą i 

odmawiać swoje Zdrowaśki, czyli Ave. Gdy procesja wyszła z kościoła, zaczął padać ulewny 

deszcz, ale plac i boisko zostały suche. Na nikogo nie spadła ani jedna kropla. To wszystko dzięki 

wielu „Ave” brata Antoniego. 

 

Wszyscy już znali powiedzonka brata Antoniego, jego dobre rady i obietnice. Widzieli jego dobre 

serce .......a jakie ono było i co się w nim kryło opowiem Wam jutro. 

 

 

KSIĄDZ 

Grota, którą zbudował brat Antoni stoi do dzisiaj. Cały czas przychodzą tam ludzie i się modlą. 

Jest cała zbudowana z kamieni, w środku jest ołtarz, by mogła być tam odprawiana Msza Święta. 

W grocie jest figurka Matki Bożej. Ludzie tam przychodzą i modlą się, tak jak kiedyś przychodził 

brat Antoni. Przynoszą Matce Bożej kwiaty, zapalają świece. 

Teraz zobaczę co dzisiaj zapamiętaliście: 

 

 Co brat Antoni zbudował w kaplicy? 

(ołtarz) 
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 Co zbudował po ołtarzu i jest to na naszej planszy roratniej? 

(grotę Matki Bożej) 

 

 Kiedy jest odprawiana Msza św. przy grocie Matki Bożej? 

(w Boże Ciało) 

 

 

KSIĄDZ 

Kochane dzieci, jak kogoś się bardzo kocha, to pragnie się dać tej osobie wszystko co najlepsze, 

służyć jej, słuchać i jak najczęściej z tą osobą być. Brat Antoni bardzo kochał Matkę Bożą, 

zbudował dla niej piękną grotę i codziennie wieczorem przychodził do Niej by z Nią pobyć, by 

cieszyć się spotkaniem z Najlepszą Matką. Jako Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej pięknie 

pokazał, że Maryja naprawdę była Kimś bardzo ważnym w jego życiu, że Jej opieka była 

prawdziwa, a inni to widzieli i czuli.  

 

 ZADANIE DOMOWE 

 

Dar serca - dzisiaj macie kolejne ważne zadanie do zrobienia. Maryja jest naszą Matką i bardzo 

kocha każdego z nas. Dzisiaj pomódlcie się 1 dziesiątką różańca w intencji waszych rodziców, a 

potem w ciszy poproście Maryję, by pomogła wam ich bardzo kochać. Następnie pokażcie 

waszym rodzicom jak bardzo ich kochacie – wy sami najlepiej wiecie jak to zrobić, więc nic wam 

nie podpowiem. Na adwentowym sercu napiszcie co dobrego zrobiliście dla waszych rodziców. 

Jeszcze wam szepnę w sekrecie, że każde dziecko, które kocha swoich rodziców i jest im 

posłuszne otrzymuje szczególne błogosławieństwo od Boga i na pewno będzie dobrym 

człowiekiem.   

 

Obrazek na planszę – pokazuje jak brat Antoni  buduje grotę dla Matki Bożej.  

 
 

Pytania do pracy domowej są w załączniku 
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12. Katecheza Roratnia 

Pokaż mi Twoją modlitwę a powiem Ci kim jesteś –  

wzór brata Antoniego 
 

KSIĄDZ 

 

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że brat Antoni zbudował ołtarz w kaplicy i grotę Matki Bożej. Tak 

grota stoi tam do dzisiaj. Przypomina nam, że Matka Boża bardzo nas kocha, pomaga i uczy 

miłości. Myślę, że bardzo dużo zapamiętaliście, teraz tylko sprawdzę, że tak jest: 

  

Pytania do dzieci 

 

 Z czego jest zbudowana grota Matki Bożej? 

(z kamieni) 

 

 Kto jest najważniejszą postacią roratnią i bardzo nam pomaga kochać Boga? 

(Maryja) 

 

 Co nam bardzo pomaga w tym, by być lepszym (brat Antoni bardzo to lubił) 

(modlitwa) 

  

KSIĄDZ 

 

Pięknie! Myślę, że każde dziecko coraz chętniej modli się różańcem, który jest modlitwą 

Maryjną i przez nią Matka Boża wyprasza nam wiele łask. Znacie już bardzo ważny sekret jak być 

coraz lepszym. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci już bardzo dobrze pamiętają nasze hasło 

roratnie więc głośnio je powtórzmy: Maryja Ci pomoże ... 

 

DZIECI 

 

... pokochać drogi Boże  
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KSIĄDZ 

 

Za chwilę usłyszycie ważny sekret brata Antoniego, w jaki sposób stawał się coraz lepszy. On też 

się złościł, miał trudne dni i sytuacje, ale bardzo dobrze sobie z nimi radził. Posłuchajcie uważnie, 

co nam powie nasz posłaniec, a potem zobaczymy, czy my też możemy skorzystać z jego rad i 

przykładu. 

 

(Nagranie lub narrator lub ksiądz odczytuje + slajdy-jeśli jest taka możliwość) 

 

Kochane dzieci... 

Brat Antoni dużo pracował nad swoim charakterem. Zawsze słuchał swojego przełożonego, 

nigdy się nie upierał przy swoim zdaniu. Był zawsze chętny do pomocy, pełny zapału do pracy i  

nie poddawał się zniechęceniu. 

Jak to robił? Jaki był sekret jego serca? Odpowiedź jest bardzo prosta: sakramenty, modlitwa i 

wyrzeczenia. Brat Antoni przez całe życie kochał Mszę świętą i gdy tylko mógł, uczestniczył w 

niej nawet kilka razy w ciągu dnia. Prawie codziennie odprawiał Drogę Krzyżową. Chętnie pościł, 

chodził do kaplicy na adorację. Kiedy nie można było znaleźć brata Antoniego, to wszyscy 

wiedzieli, że trzeba iść do kaplicy. Kochał medytację i czytanie Pisma Świętego – robił to w 

swoim pokoju na kolanach. W ogrodzie miał figurę św. Józefa, którego codziennie odwiedzał. 

Miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i codziennie wieczorem do Niej przychodził na 

modlitwę. Każdą pracę zaczynał od Ave Maria, Jej powierzał wszystko. Jego najulubieńszym 

prezentem na urodziny, czy jako podziękowanie, było 1000 Ave czyli Zdrowaś Mario. Gdy ktoś go 

zapytał ile czasu potrzebuje aby odmówić 1000 Ave brat Antoni odpowiadał, że dzień albo dwa. 

Każdemu podpowiadał, by się modlił, a wtedy jego kłopoty odejdą a życie dobrze się ułoży. Gdy 

coś się zepsuło albo zginęło, to brat Antoni wezwany na pomoc, zaraz mówił „na kolana mały, 

potrzebne tu Ave”. Było to takie częste, że został nazwany „bratem Ave" i rzeczy się znajdowały, 

reperowały, problemy się rozwiązywały. Czasami dziwił się, że ludzie nie proszą Boga i Maryję o 

pomoc. Bardzo szanował rzeczy święte i kapłanów. Dla każdego miał dobre słowo i pomocną 

dłoń. Jego serce było coraz piękniejsze i promieniujące Bożą miłością. Taki pozostał aż do śmierci 

– prosty, pokorny i kochający „Polski Dobry Brat”, „Brat Ave”, czyli Sługa Boży Antoni Kowalczyk. 
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KSIĄDZ 

 

Kochane dzieci, zakończyliśmy piękną i budującą serca historię życia brata Antoniego. Było to 

życie oparte na miłości, cierpliwości, pokorze i służbie. Myślę, że pamiętacie jego dzieciństwo, 

trudną szkołę, niemieckich nauczycieli, a potem naukę bycia kowalem. Potem był wyjazd za 

granicę, a tam dobrzy ludzie i modlitwa pomogli mu odnaleźć jego powołanie jako zakonnika. 

Po przyjeździe na misje do Kanady utrata prawej ręki nie zniszczyła ducha, a śluby wieczyste 

były tego potwierdzeniem. Brat Antoni był bardzo kochany i szanowany przez wszystkich. Był 

człowiekiem szczerej modlitwy serca i każdą wolną chwilę jej poświęcał. (opowiadając tę 

historię można posłużyć się obrazkami z planszy roratniej)  

 

Jutro, na zakończenie naszych Rorat, będziemy mieć specjalnego gościa, który opowie nam o 

procesie beatyfikacyjnym brata Antoniego a także każdy z was coś otrzyma – zobaczycie jutro 

co to będzie.  

 

Pytanie do dzieci 

 

 Co wam się najbardziej podobało w bracie Antonim? 

(pozwolić dzieciom się wypowiedzieć) 

 

ZADANIE DOMOWE 

 

Dar serca - dzisiaj już jest ostatnie zadanie podczas tegorocznych Rorat. Na waszych sercach 

opiszcie  lub namalujcie, kim jest dla was brat Antoni, w czym wam imponuje i w czym 

chcielibyście być tacy jak on. A naszą dziesiątkę różańca ofiarujemy w intencji, byśmy wszyscy 

pokochali modlitwę różańcową tak jak brat Antoni. 

 

 Obrazek na planszę – W skromnym pokoju oparty o łóżko br. Antoni modli się na różańcu. 

 
Pytania do pracy domowej są w załączniku. 
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13. Katecheza Roratnia 
Tajemnice serca brata Antoniego  

– szeroko otwarte dla Boga i Maryi 
 

 

KSIĄDZ 

 

Kochane dzieci, dzisiaj już kończymy nasze Roraty. Mam nadzieję, że brat Antoni Kowalczyk 

„podpowiedział” nam jak dobrze przeżyć życie, nawet jeśli zdarzają się w nim sytuacje trudne. 

Był on pierwszym polskim Oblatem, który przyjechał do Kanady. Mimo, że nie miał prawej ręki, 

to pracował za czterech. Modlił się całym sercem i zawsze żył w Bożej obecności. Posłuchajcie 

jeszcze jednej bardzo ważnej wiadomości, którą (przekaże nam/nagrał dla nas ojciec Mariusz 

Wilk – nasz posłaniec)   

 

 

Kochane dzieci... 

Brat Antoni Kowalczyk odszedł do nieba na spotkanie z Bogiem 10 lipca 1947 roku, mając 81 lat. 

Jego grób znajduje się w St. Albert, razem z innymi grobami oblackimi. 

Ci, którzy znali brata Antoniego, już w 5 lat po jego śmierci zaczęli się starać o jego beatyfikację. 

Już tylko brakuje cudu za jego wstawiennictwem, aby brat Antoni Kowalczyk został 

beatyfikowany. Ci, którzy go znali osobiście, uważają, że jest godzien chwały ołtarzy, bo wielu 

ludzi doznało i ciągle doznaje łask i cudów za jego pośrednictwem i odmawiając Ave. Wszyscy 

czekamy na ten moment, by brat Antoni Kowalczyk został ogłoszony błogosławionym. Będąc 

Polakami i należąc do parafii, którą prowadzą Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej, a więc 

współbracia brata Antoniego, tym bardziej czujemy, że taki patron i przyjaciel w niebie jest nam 

potrzebny. Dlatego módlmy się o jak najszybsze zakończenie procesu beatyfikacyjnego, byśmy 

mieli naszego patrona codzienności, zwykłego, prostego ale bogatego sercem i byśmy mogli 

czerpać z jego zasług.  
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Modlitwa o beatyfikację: 
 

Bądź uwielbiony Boże, nasz Ojcze, że wiernego czciciela Niepokalanej, Brata Antoniego, tak 

przedziwnie prowadziłeś drogą Twojej woli, a w dźwiganiu krzyża cierpienia i codziennych 

obowiązków pomnażałeś jego siły, aby niósł go wiernie na wzór Chrystusa. Uwielbiam Cię, 

Panie, za jego heroiczną wiarę i ufność, dzięki którym jego modlitwy wysłuchiwałeś z 

ojcowską dobrocią i objawiałeś swoją miłość. Przez wzgląd na Twojego Sługę udziel mi, Panie, 

łaski, o którą Cię proszę... Niech dzięki temu okaże się jego świętość, a moje serce utwierdzi 

się w wypełnianiu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 

 

 

 

Obrazek na planszę – W tle postać br. Antoniego, w sercu postać Matki Bożej i Pana Jezusa 
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Hymn Roratni 
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