„Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość,
czasem wydaje im się, że nie potrafią sprostać,czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną.
Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem,
patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego.
Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.
Św. Jan Paweł II

KONKURS WIEDZY
Święty Stanisław Kostka.
Patron Polski, dzieci i młodzieży.
Formularz C - Osoby dorosłe.
Przeczytaj Życiorys św. Stanislawa Kostki i odpowiedz na pytania.
Polecane strony: www.jezuici.pl http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3
https://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. Uzupełnij brakujące informacje:
Pierwsze nauki Staś pobierał w domu rodzinnym. W lipcu 1564 r., wyjechał z bratem Pawłem
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 – patronka ... wraz z Aniołami,
przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której ... pochyla się nad nim i składa mu na
ręce ... Od Niej usłyszał polecenie, aby wstąpił do ... Rano wstał zupełnie zdrowy.
Staś pomimo różnych trudności i przykrości, jakie miał ze strony rówieśników i starszego brata,
pragnął wstąpić do zakonu jezuitów. Nie uzyskał jednak zezwolenia rodziców i w sierpniu 1567 r.,
pieszo uciekł z Wiednia. Udał się do Dillingen w Bawarii i zgłosił do Piotra Kanizjusza (prowincjała
Niemiec). Ten wysłał go do ... , gdzie Franciszek Borgiasz (generał jezuitów) przyjął Stanisława
do nowicjatu wbrew woli rodziców. 10 sierpnia 1568 roku Staś nagle zachorował. Miał widzenie Maryi,
która przyszła zabrać go do życia wiecznego. Zmarł ... w Uroczystość ...
3.

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...” ?

4.

O jaki sakrament prosimy
a. W czasie choroby?
b. Dla Osób umierających?

5.

Jak zrodził się kult św. Stanisława?

6.

Podaj datę:
a. Beatyfikacji:
b. Kanonizacji:

7.

Jakimi zawołaniami kierował się na co dzień Stanisław?
a. …
b. …

8.

Dokończ myśli Stanisława Kostki:
a. Kościół zwycięża, gdy ...
Kościół rozumie się wtedy, gdy ...
Kościół wychodzi naprzeciw, gdy ....
b. Winieneś zastanowić się najpierw we wszystkim, cokolwiek czynisz, o czymkolwiek myślisz
i rozmawiasz, czy ...

9.

Kto był założycielem Towarzystwa Jezusowego?

10. Podaj hasło Towarzystwa Jezusowego:
11. Z informacji podanych na stronie www.jezuici.pl o „Duchowości Ignacjańskiej” (Jezuickiej),
dowiadujemy się, że dostarcza nam ona trzyczęściową wizję (czego?):
a. ...
b. ...
c. ...
12. Gdzie spoczywają Relikwie św. Stanisława Kostki? Dlczego tam?
13. Kiedy jest obchodzone Święto liturgiczne św. Stanisława Kostki?
a. W polskim Kościele ...
b. W pozostałej części Kościoła ...
14. Kiedy św. Stanisław Kostka na równi ze św. Wojciechem i św. Stanisławem Biskupem i Męczennikiem
został ogłszony Patronem Polski?
15. Kiedy i gdzie Ks. kard. Karola Wojtyła powiedział:
„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”
16. Rostkowo - miejsce urodzenia Stanisława Kostki:
a. W którym roku i w jakich okolicznosciach był w Rostkowie ks. kardynał Stefan Wyszyński
i ks. kardynał Karol Wojtyła?
b. W jakim miesiącu odbywa się Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa?
17. „Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia –
młodzieży początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu zmysłów;
kulturą utraty sensu i wyśmiewanej wiary; kulturą brutalności, przemocy i braku szacunku wobec
drugiego człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą rozpadających się
rodzin i przyjaźni; kulturą samotności i rozpaczy, która wyciąga rękę po narkotyk, alkohol lub
samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”?
Podaj autora tej wypowiedzi.
18. Kto i dlaczego ustanowił św. Stanisława Kostkę Patronem roku liturgicznego 2018 w Polsce?
19. Gdzie znajdują się wizerunki św. Stanisława Kostki słynące łaskami?
a. ...
b. ...

20. «Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele...», kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach Ojciec
Święty, Jan Paweł II wypowiedział te słowa?
"Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele. Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego,
postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania
chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach
młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium
Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka
droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do
tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci,
myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (...). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo
że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają
w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia
poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka
będzie patronem - patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego... Szukajmy u niego stale
wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

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

Nazwisko

Telefon

E.mail

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski,
dzieci i młodzieży”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini i w pełni go akceptuję.
Oświadczam także, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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.

Miejscowość, Data

Czytelny podpis

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

A ty się odważ
A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być...

W komnacie, gdzie Stanisław ...
W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru
taki, że widz, niechcący wstrzymuje się u progu,
myśląc, że święty we śnie zwrócił twarz od muru
i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi.
Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek
Królowej nieba, która z świętych chórem schodzi
i tron opuszcza, nędzy spiesząc na ratunek.
Palm, kwiatów wiele aniołowie niosą,
skrzydłami z ram lub nogą występują bosą.
Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,
w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie
jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:
niby, że po obrazu stoczywszy się płótnie,
upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.
I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci…

