Materiały na XX Dzień Papieski - „Totus Tuus”, 11 października 2020 r.
ks. dr Radosław Kacprzak, Radom
Homilia do dzieci
Pomoce:
Ewangeliarz, zaproszenie na uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa, obraz lub slajd św. Jana
Pawła II, slajd z obrazem rodziców papieża, obraz Pana Jezusa z Apostołami i ludźmi obecnymi na
Mszy Świętej, różaniec, fragment nagrania papieża o różańcu lub Listu Apostolskiego Rosarium
Virginis Mariae, tekst piosenki Nie ma lepszego od Jana Pawła II.
Kapłan na początku homilii zadaje dzieciom pytania, a także pokazuje im zaproszenie:
- W jaki sposób przygotowujemy się do ważnych uroczystości?
- Co możemy przygotować dla gości, na których czekamy?
- Na jaką uroczystość otrzymaliśmy tutaj zaproszenie? (kapłan pokazuje dzieciom zaproszenie na
uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa).
- Kto nas zaprasza na tę uroczystość i co możemy zrobić, gdy otrzymamy na nią zaproszenie?
- Co powinniśmy zrobić, gdy nie będziemy mogli uczestniczyć w tej uroczystości?
- W jaki sposób mogą czuć się Nowożeńcy, gdy dużo zaproszonych gości nie przyjdzie na ich ślub
i przyjęcie, które przygotowali, nie otrzymując wcześniej informacji na ten temat?

Drogie dzieci!
Przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię wg św. Mateusza (kapłan pokazuje dzieciom Ewangeliarz).
Przypomnijmy przypowieść, którą opowiedział nam Pan Jezus:
- Kto wyprawił ucztę weselną swojemu synowi?
- Dlaczego niektórzy ludzie nie odpowiedzieli na zaproszenie króla na ucztę?
- Co zrobił król, gdy ludzie nie skorzystali z jego zaproszenia?
- Kto skorzystał z zaproszenia na przyjęcie weselne?
- Dlaczego jeden z biesiadników został wyproszony przez króla z przygotowanej uczty?
Usłyszeliśmy dzisiaj piękną przypowieść o zaproszonych na ucztę. Wiele osób nie chciało
skorzystać z zaproszenia na uroczyste spotkanie. Myślę, że wielu z was domyśliło się, że królem
z ewangelicznego opowiadania jest Pan Jezus (kapłan pokazuje dzieciom obraz Jezusa z ludźmi
siedzącymi za stołem i dalej zadaje pytania):
- Kiedy otrzymujemy zaproszenie na spotkanie z Jezusem i jak nazywa się uczta, w której
uczestniczymy razem z Nim?
- Z jakich powodów nie zawsze chcemy uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Eucharystii?

- Co możemy zrobić, by w każdą niedzielę w niej uczestniczyć?

Drogie dzieci!
Dzisiejsza niedziela w Kościele w Polsce jest bardzo ważna, gdyż po raz kolejny obchodzimy
w naszym kraju XX Dzień Papieski. Teraz także przeżywamy niezwykłą ucztę, na którą zaprosił nas
Pan Jezus, ale w tym dniu mamy także dodatkowego przewodnika, który przez wiele lat podpowiadał
nam, jak żyć. Czy wiecie kto był tym przewodnikiem, którego nauczanie także dzisiaj jest aktualne?
(kapłan pokazuje obraz lub slajd św. Jana Pawła II umieszczony blisko ołtarza lub na ekranie
znajdującym się w kościele i pyta dzieci o to, czy wiedzą kogo przedstawia przygotowany wcześniej
obraz, a później wprowadza dzieci w temat Dnia Papieskiego).
Zapewne tylko wasi rodzice i dziadkowie oraz starsze rodzeństwo mieli okazję spotkać się
z papieżem osobiście. Wielu z Was nie pamięta papieża Polaka, ale ta niedziela w październiku jest po
to, by przypomnieć sobie Jego nauczanie i modlić się za Jego wstawiennictwem, a także wspierać
młodych ludzi, którzy kierują się w swoim życiu jego nauczaniem. Każdy Dzień Papieski ma również
swoje przewodnie hasło. W tym roku są to słowa Totus tuus, czyli Cały Twój.
Słowa te ukazują całkowite oddanie się papieża pod opiekę Maryi. Papież, w książce „Dar
i tajemnica” opowiada, że nabożeństwo do Matki Bożej wyniósł w postaci tradycyjnej z domu
rodzinnego i z wadowickiej parafii. Wspominał też, że w kościele parafialnym była boczna kaplica
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której rano i przed lekcjami przychodzili gimnazjaliści. Potem
w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła
na modlitwę (zob. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 28). Innym razem opowiadał, że
jako mały chłopiec bardzo przeżył śmierć swojej mamy Emilii (kapłan może pokazać na slajdzie
zdjęcie Karola Wojtyły razem z rodzicami). Po tym trudnym wydarzeniu jego ojciec zabrał go do
sanktuarium maryjnego blisko Wadowic i przed obrazem Matki Bożej powiedział, że teraz Maryja
będzie Jego mamą, która się nim zaopiekuje. Matka Boża towarzyszyła mu na każdym etapie życia
zarówno, gdy był dzieckiem, dorastającym chłopcem, studentem, kapłanem, biskupem, jak i
papieżem. Świadczy to o tym, że Maryja towarzyszyła Ojcu Świętemu przez całe jego życie.
Czy wiecie, w jaki sposób możemy dziś modlić się, wzywając Jej opieki i jak nazywa się
ulubiona modlitwa papieża, którą odmawiamy, zwłaszcza w październiku? (odpowiedzi dzieci).
Kapłan pokazuje dzieciom różaniec i zachęca do wysłuchania także rodziców obecnych na
Mszy Świętej fragmentu z nauczania papieża (wcześniej można poszukać nagrania papieża o roli
modlitwy różańcowej lub przytoczyć fragment jego listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, nr
42).

Ojciec

Święty wiele razy przypominał, że „czymś pięknym i owocnym jest powierzenie tej modlitwie drogi

wzrastania dzieci (...) modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je
już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu „modlitwy przerwy” całej rodziny, z
pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie
należy lekceważyć” (zob. Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym,
Kraków, 2002, s. 63-64).
Słowa te zachęcają nas, by odkryć, że ta modlitwa jest dla nas wszystkich cennym skarbem
i okazją do wzywania opieki Maryi dla nas wszystkich, także w dzisiejszych czasach.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy piękną przypowieść o zaproszeniu na ucztę. Tym, który
dzisiaj nas zaprosił jest sam Jezus.
Drogie dzieci!
Powiedzcie na zakończenie, co możemy zrobić, by w każdą niedzielę skorzystać
z zaproszenia na ucztę, na którą zaprasza nas Pan Jezus?
Kto może nam pomóc w tym, by poradzić sobie w życiu, gdy pojawią się różne trudności?
(dzieci odpowiadają na pytania). Każda Msza Święta jest ucztą, z której możemy zawsze skorzystać.
Tak było także wtedy, gdy do naszej Ojczyzny przybywał św. Jan Paweł II. Dzisiaj także jesteśmy
zaproszeni, by posłuchać tego, co On do nas mówił. W czasie wielu pielgrzymek papież kierował
swoje słowa także do dzieci. Proponuję, abyście dzisiaj w swoich domach razem z rodzicami
pomodlili się na różańcu, za tych, którzy nie chcą skorzystać z zaproszenia Pana Jezusa na
Eucharystię.
Na koniec spróbujmy razem zaśpiewać piosenkę Nie ma lepszego od Jana Pawła II .

