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Św. Jan Paweł II uczy 
słuchać Słowa Bożego

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
–  ukazanie świętości życia i bogactwa nauczania bł. Jana Pawła II;
–  rozwijanie umiejętności odczytywania pozostawionego przez papieża – Polaka 

świadectwa wierności nauce Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
–  potrafi  scharakteryzować osobę św. Jana Pawła II jako wiernego ucznia Chrystusa;
–  rozumie, iż świętość życia papieża jest konsekwencją kształtowania życia 

według Słowa Bożego;  
–  zna elementy nauczania papieskiego i odnosi je do swego życia;
–  czynnie uczestniczy w obchodach wspomnienia św. Jana Pawła II.

Postaci, pojęcia:
św. Jan Paweł II, świadectwo. 

Wartości:
postawa słuchacza Słowa, wierność Chrystusowi.

Propozycja realizacji:

1. Przed tablicą można umieścić obraz św. Jana Pawła II lub przygotować 
pokaz slajdów, przy jednoczesnym oglądaniu zdjęć z projektora można 
odsłuchać piosenkę Jan Paweł Wielki (R.I.P) w wykonaniu ZMeL (htt p://
www.youtube.com/watch?v=6kE0nZVBE98&list=FLiYJOKjbgrD_NZzKalZR5-
Q&index=3&feature=plpp_video) bądź też piosenkę Polski teolog Karol 
Wojtyła (sł. Urszula Stańczyk) (htt p://www.youtube.com/watch?v=9ARl-
52Bzas&list=FLiYJOKjbgrD_NZzKalZR5-Q&index=6&feature=plpp_video).
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1. Polski teolog Karol Wojtyła,Polski teolog Karol Wojtyła, 
służył Bogu i kochał ten piękny świat. 
Był długi czas Papieżem tej ziemi,  
prawie przez 27 lat. 
Przekazywał narodom pokój i dążył, 
by wszyscy się wzajemnie szanowali. 
Witał ludzi na placu Świętego Piotra, 
tam się modlili i śpiewali. 
Był skromny i nieraz bardzo zmęczony, 
wskrzeszał siłę ze swojego ducha. 
Uczył nas prawdy i szczerej miłości, 
pragnął, aby jeden drugiemu ufał. 

 Ref. Dusza Jana Pawła II 
odpoczywa na wieki 
u miłosiernego Boga, 
bo zawsze była w miłości do wiary 
czysta jak święcona woda. 

2. Leczył chorych i zrezygnowanych, 
by stwierdzili że życie jest coś warte 
i dali pociechę tym spośród nich  
i mieli serca dla wszystkich otwarte, 
Ojciec Święty odwiedzał różne kraje, 
całował ziemię tam gdzie go witali. 
Wierni czuli jego serce i dobroć, 
dlatego go tak mocno kochali.  
Był miłosierny i wybaczył temu,  
który go chciał perfidnie zabić, 
przytulił i wziął grzech ciężki.  
Udało mu się to złe w nim zgasić. 
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2. Nauczyciel, wychodząc od wysłuchanego tekstu, prowadzi rozmowę na temat 
życia i nauczania św. Jana Pawła II. 

3. Uczniowie odczytują z podręcznika tekst wypowiedzi św. Jana Pawła II w czasie 
pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1999. Po przeczytaniu tekstu z podręcznika 
wspólnie z kolegą lub koleżanką z ławki zastanawiają się nad pytaniami 
zamieszczonymi pod tekstem w podręczniku. Przemyśleniami dzielą się na 
forum klasy.

4. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów. Zwraca uwagę, że św. Jan 
Paweł II wielką nadzieję Kościoła widział w ludziach młodych, zawsze się do 
nich zwracał  i zachęca do sięgania do bogatego dorobku nauczania św. Jana 
Pawła II.

5. Można rozdać uczniom obrazki z modlitwą do św. Jana Pawła II lub przygo-
tować modlitwę na kartkach i odmówić ją na zakończenie lekcji.

Modlitwa: wybrane wezwania Litanii do św. Jana Pawła II, np.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu świętych i błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Gorliwy Miłośniku Eucharysti i,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Módl się za nami Święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Ewentualnie: inna modlitwa przygotowana przez nauczyciela, ksero rozdane 
uczniom.

Uczniowie wyszukują w różnych źródłach krótką wypo-
wiedź papieża, która wydaje się dla nich osobiście ważna 
i uzasadniają swój wybór.
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Korelacja z innymi przedmiotami:
	język polski – twórczość literacka Karola Wojtyły, utwory poświęcone Janowi 

Pawłowi II;
	wychowanie do życia w rodzinie – rodzina w nauczaniu Jana Pawła II;
	plastyka – analiza i interpretacja tekstów kultury poświęconych Janowi 

Pawłowi II;
	geografia – regiony Polski: szczególne miejsca związane z działalnością Jana 

Pawła II.
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