
Klasa  

Szczęść Boże,  

Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz….” 

Temat: 100 rocznica urodzin. Świadectwo świętości Jana Pawła II. 

 

Dzisiaj,  to jest 18 maja 2020 roku obchodzimy setną rocznicę narodzin papieża Jana Pawła II.           W 

związku z tym wydarzeniem  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana 

Pawła II. Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym przybliżyć wam osobę Św. Jana Pawła II, który jest 

współczesnym świadkiem świętości. Pewnie zastanawiasz się jak do tego doszło…? Dzisiejsza katecheza 

pozwoli nam odpowiedzieć na wiele pytań. 

Zastanówmy się która teza twoim zdaniem jest prawdziwa?  

A. Uważam, że świętość jest możliwa, ale niespotykana.  

B. Uważam, że święci są wśród nas.  

C. Uważam, że w dzisiejszych czasach niemożliwe jest bycie świętym.  

Dnia 9 kwietnia 2005 roku odbył się w Rzymie  pogrzeb papieża Jana Pawła II. Czy ktoś z was wie, co 

krzyczał tłum na Placu św. Piotra? (SANTO SUBITO – NATYCHMIAST ŚWIĘTY). Na jakiej podstawie ludzie 

domagali się wtedy uznania Jana Pawła II świętym? (na podstawie świadectwa życia) Świadectwo 

świętości życia Jana Pawła II to temat naszej dzisiejszej katechezy.  

 Praca z Pismem Świętym  

Proszę przeczytaj fragmenty z Pisma Świętego następnie zastanów się do kogo Pan Bóg kieruje te słowa 

i do czego one wzywają?  

Jakie uczucia rodzą się w Was, kiedy pomyślicie, że macie być święci?  

W jaki sposób możemy odpowiedzieć na Boże wezwanie i osiągnąć świętość? 

 ,,Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,1-2). ,,Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 

jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). ,,Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, 

a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). ,,Wszystko 

mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13 

Każdy chrześcijanin jest powołany przez Boga do świętości. Osiągnięcie jej jest możliwe tylko dzięki 

Bożej łasce. Pisał o tym Jan Paweł II w Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży: ,,Bóg wzywa nas, 

byśmy „należeli” do Niego: pragnie, aby wszyscy byli święci. Młodzi przyjaciele, miejcie świętą ambicję 

być świętymi, tak jak On jest święty! Zapytacie mnie: ale czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli 

liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny. Znacie przecież dobrze 

swoje sukcesy i swoje porażki; wiecie, jak wielkie brzemiona ciążą na człowieku, jakie 

niebezpieczeństwa mu zagrażają i jakie są konsekwencje jego grzechów. Czasem można wręcz ulec 

zniechęceniu i dojść ulec zniechęceniu i dojść do wniosku, że nie da się niczego zmienić ani w świecie, 

ani w sobie samych. Choć droga jest trudna, wszystko możemy w Tym, który jest naszym Odkupicielem. 

Nie zwracajcie się zatem do nikogo poza Jezusem. Nie szukajcie gdzie indziej tego, co tylko On może 



wam dać. (…) Z Chrystusem świętość - czyli cel, jaki Bóg wyznacza każdemu ochrzczonemu - staje się 

osiągalna. Liczcie na Niego: wierzcie w niezwyciężoną moc Ewangelii i z wiary uczyńcie fundament 

swojej nadziei. Jezus idzie z wami, odnawia wasze serca i pomnaża wasze siły mocą Ducha Świętego. 

Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami 

kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe 

członki Kościoła i budowniczowie pokoju. Aby zrealizować ten niełatwy program życiowy, wsłuchajcie 

się w słowo Boże i czerpcie siły z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i z sakramentu pokuty” (Jan 

Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży, [w:] ,,Zamojski Informator Diecezjalny” 2000 nr 2 

(34), s. 126-127). 

Jan Paweł II we wspomnianym wyżej orędziu pisał dalej: ,,Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi 

apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości. Czy możecie bowiem twierdzić, że 

wierzycie w Boga, który stał się człowiekiem, jeżeli nie występujecie przeciwko temu, co poniża 

człowieka i rodzinę? Jeśli wierzycie, że Chrystus objawił miłość Ojca do każdego stworzenia, musicie 

nie szczędząc sił włączać się w budowę nowego świata, opartego na mocy miłości i przebaczenia, na 

walce przeciw niesprawiedliwości i wszelkiej nędzy fizycznej, moralnej i duchowej, na 

podporządkowaniu polityki, gospodarki, kultury i techniki człowiekowi oraz jego integralnemu 

rozwojowi” (Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży, [w:] ,,Zamojski Informator 

Diecezjalny” 2000 nr 2 (34), s. 127). Słowa te oznaczają, że zadaniem ludzi świętych jest budowanie 

lepszego świata; jak mówił papież ,,budowanie cywilizacji miłości”.  

Teraz zastanowimy się jak do tego doszło, że Karol Wojtyła został świętym? 

Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego filmu który ukazuje drogę świętości naszego Wielkiego Polaka 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index

=1 

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania do zeszytu. 

1. Podaj datę i miejsce urodzenia Karola Wojtyły? 

2. Jak nazywała się z domu mama Karola Wojtyły? 

3. O jakich zawodach w przyszłości dla synów marzyła Emilia Wojtyła? 

5.W jakim wieku i na jaką chorobę zmarł brat Edmund? 

6. W którym roku i z jaką oceną zdał maturę Karol Wojtyła? 

7. Jaki kierunek studiów wybrał po maturze Karol Wojtyła? 

8.W którym roku i z czyich rąk przyjął Karol Wojtyła święcenia kapłańskie? 

9. Podaj nazwę pierwszej wioski gdzie Karol Wojtyła podejmuje prac e jako wikary? 

10. W którym roku kard. Karol Wojtyła zostaje papieżem? 

 

Proszę odpowiedzi z dzisiejszej lekcji kierować na maila lunadab@interia.pl  

Pozdrawiam 

Katarzyna Śmiałek.  
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