
temat: Odwaga świetości Jana Pawła II.

Zapisujemy w zeszycie:
100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

ur. 18 V 1920 Wadowice -  zm. 2 IV 2005 Watykan

 (czytamy , rozważamy )
 

Na czym polega odwaga świętości wg papieża Polaka? (dawaniu świadectwa, wierności 
nauce Jezusa, dobroci). 

 Jan Paweł II potrafił w wielu wspaniałych osobach odnaleźć cechy charakterystyczne dla świętego 
– tę odwagę świętości. Również sam ją posiadał, co okazał wiele razy w swoim życiu – już jako 
uczeń, a potem - ksiądz, papież. Nie brakowało mu nigdy odwagi, by przyznać się do Chrystusa i 
wyrazić wiarę w Niego. Co było jego szczególną siłą, mocą? O tym mówili ci, którzy go znali, a 
także on sam. 

fragment wywiadu z Eugeniuszem Mrozem, szkolnym kolegą Karola Wojtyły:

 ,,Pamiętam, wdrapywaliśmy się na Czerwone Wierchy. Z przodu szedł ojciec Lolka, my w pewnej 
odległości za nim. Byliśmy już niedaleko szczytu, kiedy niespodziewanie pojawiła się gęsta mgła. 
Pan Karol zniknął nam z oczu. Wyglądało to tak, jakby rozpłynął się gdzieś w tej mgle. Zaczęliśmy 
go szukać, wołać. Bez rezultatu. Lolek był niemal zrozpaczony. Pamiętam, jak uklęknął na 
kamieniach i zaczął się żarliwie modlić. Ja poszedłem za jego przykładem. Modliliśmy się obydwaj. 
Kiedy zeszliśmy do schroniska, jego ojciec już tam na nas czekał."

Co dodawało Lolkowi odwagi – w dzieciństwie, a potem w całym życiu? Jak sądzisz?

 Jan Paweł II nie bał się świadczyć o Jezusie, dlatego zasłużył na obiecaną nagrodę, o której 
czytamy w Ewangelii (odczytujemy Mt 10, 32): „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. W życiu Jana Pawła II 
było wiele wydarzeń potwierdzających jego odwagę – przez ponad 25 lat jako następca świętego 
Piotra odwiedził wiele krajów i mówił tam o Jezusie, spotykał się z różnymi ludźmi i dla 
wszystkich miał dobre słowo, uśmiech. Przypominał wszystkim, że powinni traktować się jak 
bracia i pomagać sobie wzajemnie. Sam dał przykład miłości na wzór Jezusa – przebaczył temu, 
który próbował go zabić. Wypełniał naukę Jezusa gdy chciał, by szanować ludzi – słabych, chorych,
najstarszych i najmłodszych. Nie wszystkim podobały się jego słowa, ale papież „miał odwagę, by 
nie chować pod korcem światła swej wiary” – dokładnie tak, jak ci, których ogłosił świętymi. Dziś 
możemy powiedzieć, że to była odwaga świętości – zaraz po śmierci papieża wiele osób wołało: 
Subito Santo! czyli: święty natychmiast. Warto, abyśmy o tym pamiętali i starali się postępować 
zgodnie z nauką Jezusa. To wielka odwaga, ale i czeka nas za nią jeszcze większa nagroda – 
świętość, czyli radość na zawsze z Bogiem w niebie. 
Odwaga świętości to wspaniała cecha - posiadało ją wielu dzisiejszych świętych, posiadał też Jan 
Paweł II. Także ci, których spotykamy na co dzień mają w sobie taką odwagę. A na pewno powinni 
ją mieć wszyscy przyjaciele Boga, bo kto wierzy Jezusowi, ten nigdy nie jest sam i dzięki Niemu 
może dużo więcej uczynić. 

Praca domowa. 
Obejrzyj w telewizji dowolny  program o Janie Pawle II. Czytaj o życiu słynnego Polaka w 



internecie. 

Temat z podręcznika nr 44

temat: Jezus Chrystus  zaspokaja ludzki głód.

E podręcznik
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-
podstawowa-klasy-4-8/Chrystus-zaspokaja-ludzki-glod-kl-5-SP-lekcja-44 

Pobieramy, czytamy , rozważamy. 

ZASTANAWIAMY SIE NAD PYTANIAMI POD TEKSTEM:
1.  Jaki związek widzisz pomiędzy cudownym rozmnożeniem chleba a Eucharystią?
2.   Dlaczego przyjmowanie Komunii Świętej jest tak potrzebne w naszym życiu? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 zapisujemy w zeszycie.

Modlitwa na zakończenie katechezy:

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA 
 lub

http://mikolajbochnia.pl/pl/1350/437/litania-loretanska-do%C2%A0najswietszej-maryi-panny-w
%C2%A0najnowszej-wersji-.html 

 Z Panem Bogiem

prace przysyłamy na adres:
katarzynaj14@wp.pl
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