„Było w tym świętym coś bardzo naszego:
i ta wielka wewnętrzna tkliwość, uczciwość słowiańska i polska,
i równocześnie ten jakiś niezłomny pęd do tego, co jest dobre i prawdziwe”
Ks. kard. Karola Wojtyła. 30 maja 1970 r. przy grobie św. Stanisława Kostki

KONKURS WIEDZY
Święty Stanisław Kostka.
Patron Polski, dzieci i młodzieży.
Formularz B 14-18 lat
Przeczytaj Życiorys św. Stanisława Kostki i odpowiedz na pytania.
Polecane strony: www.jezuici.pl www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3
www.mlodzi.ekai.pl/sw-stanislaw-kostka-patron-wielkich-pragnien/

1. STANISŁAW KOSTKA HERBU DĄBROWA
a. Urodził się (kiedy?, gdzie?, w jakiej rodzinie?)
b. Zmarł (kiedy?, gdzie?)
2. Kto jest autorem wypowiedzi o życiu św. Stanisława w domu rodzinnym:
„Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami,
a nie oddawali się żadnym rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami twardo i ostro, napędzali nas
zawsze – sami i przez domowników - do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości,
tak żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą.
Wszystkim tak jak rodzicom wolno nas było napominać, wszystkich jak panów czciliśmy."
3. Uzupełnij brakujące informacje:
Staś początkowo pobierał nauki w domu rodzinnym. W lipcu 1564 r., wyjechał z bratem ...
i nauczycielem Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia i uczęszczał do ...
W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas wizję, w której Święta Barbara z dwoma
aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której ... pochyla się nad nim i składa
mu w ramiona ... Od Niej usłyszał polecenie, aby ...
Rano wstał zupełnie zdrowy.
Staś pomimo różnych trudności i przykrości, jakie miał ze strony rówieśników i starszego brata Pawła,
pragnął wstąpić do zakonu jezuitów. Nie uzyskał jednak zezwolenia rodziców i w sierpniu 1567 roku,
pieszo uciekł z Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii i zgłosił się do ... Ten wysłał go do ... , gdzie
Franciszek Borgiasz przyjął go do nowicjatu wbrew woli rodziców. 10 sierpnia 1568 roku nagle
zachorował i zmarł ... w uroczystość ... Kościół ogłosił go Świętym w roku ...
4. Przeczytaj wiersze: „W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął....” oraz „A ty się odważ...”
a. Kto jest autorem tych wierszy?
b. Gdzie znajduje się „komnata, gdzie Stanisław święty zasnął...”?

5. Gdzie spoczywają Relikwie św. Stanisława Kostki? Dlaczego tam?
6. Na co dzień Stanisław kierował się dwoma zawołaniami:
a.
b.
7. Wymień sześć cech Stasia godnych do naśladowania.

8. Kiedy obchodzone jest Święto św. Stanisława Kostki?
a. W polskim Kościele:
b. W pozostałej części Kościoła:
9. Jak jest przedstawiany w ikonografii św. Stanisław Kostka?
10. Czyim Patronem jest św. Stanisław Kostka? Podaj przynajmniej 6 przykładów.
11. Rostkowo – miejsce urodzenia św. Stanisława Kostki:
a. W którym roku i w jakich okolicznościach był w Rostkowie ks. kardynał Stefan Wyszyński
i ks. kardynał Karol Wojtyła?
b. W jakim miesiącu odbywa się Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa?
12. Kto i dlaczego ustanowił rok 2018 - Rokiem św. Stanisława Kostki?
13. „Jak ktoś, kto żył 500 lat temu może inspirować współczesną młodzież? Czy dzisiaj, po kilku wiekach
od śmierci, może on być światłem, wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach
czy decyzjach współczesnej młodzieży. To oczywiste, że dzisiejsza młodzież nie może kopiować modelu
świętości Stanisława Kostki, że musi wypracować swój model, odkryć własną drogę do świętości.
Niemniej jednak warto podpatrywać życie i zachowanie tego Patrona oraz wzorować się na nim.
Kto jest autorem tej wypowiedzi?
14. Odpowiedz na pytanie: Czy według Ciebie św. Stanisław Kostka może być wzorem dla współczesnej
młodzieży? (maksymalnie 5 zdań)
15. Odszukaj i przepisz tekst: „Modlitwa do św. Stanisława Kostki o dar mądrości”

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI:
............................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i nazwisko

Rok urodzenia

w Konkursie Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.
Oświadczam także, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją przez Stowarzyszenie Le Rondini.
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Miejscowość, Data

Czytelny podpis Rodzica

Informacje nt. Konkursu: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini.
Tel. 389.7875133, 327.7475562
E. mail: infolerondini@libero.it
FB: APSC Le Rondini Roma

