
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ – JAN PAWEŁ II W DROHICZYNIE 
 

Wiodące cele katechetyczne 

 Poznanie okoliczności powstania Diecezji Drohiczyńskiej 

 Poznanie przesłania płynącego ze spotkania z  Janem Pawłem II w Drohiczynie 

 

Szczegółowe cele operacyjne 
 

Wiedza: 

Uczeń: 

 wie, pod jakim wezwaniem jest jego kościół parafialny, 

 podaje nazwę diecezji do której należy oraz nazwisko biskupa diecezji, 

 recytuje przykazanie miłości Boga i bliźniego, 

 wie, kto jest Patronem Diecezji Drohiczyńskiej, 

 

Umiejętności: 

Uczeń: 

 opowiada o pobycie św. Jana Pawła II w Drohiczynie, 

 śpiewa refren piosenki „Drohiczyn, Drohiczyn…” 

 wyjaśnia, jak może w życiu realizować wezwanie Ojca Świętego, 

 wyjaśnia, jak wygląda Flaga Podlasia 

 

Postawy: 

Uczeń: 

 realizuje w swoim życiu przykazanie miłości 

 

Metody i formy pracy: prezentacja i omówienie zdjęć, rozmowa kierowana, słuchanie i 

śpiewanie piosenki, schematyczne przedstawienie treści, mini wykład, kolorowanie 

obrazka, układanka sylabowa, tekst luk, 

 

Środki dydaktyczne: zdjęcia (mogą być w formie prezentacji multimedialnej), karta pracy 

(Załącznik SPII), kartoniki z sylabami do hasła „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”,  

 
 

I. POWITANIE 

 

1. Modlitwa – „Ojcze nasz…” 

 

2. Moja parafia i diecezja – rozmowa kierowana, prezentacja zdjęć, schematyczne 

przedstawienie treści, słuchanie piosenki „Drohiczyn…” 

K. prezentuje zdjęcia kościołów z najbliższej okolicy (od 3 do 5 wraz z kościołem parafialnym 

do którego uczęszczają dzieci), następnie rozmawia z dziećmi: 

- Czy wiecie, w jakich miejscowościach/miastach znajdują się te kościoły?  

- Do którego z tych kościołów najczęściej przychodzicie na Mszę św.? 

- Dlaczego właśnie chodzicie do tego kościoła? 

Kościół, do którego najczęściej przychodzicie, w którym uczestniczycie we Mszy św. to wasz 

kościół parafialny. To kościół, w którym przyjęliście sakrament chrztu, a za rok przyjmiecie 



sakramenty Pokuty i Eucharystii. Kościół ten znajduje się przeważnie najbliżej waszego 

miejsca zamieszkania, dlatego do tego kościoła przychodzą również wasi sąsiedzi. 

- Pod jakim wezwaniem jest wasz kościół parafialny? 

K. rozdaje uczniom karty pracy (Załącznik SPII) 

Uczniowie uzupełniają dwa zdania z ćw. 1 

Mój kościół parafialny znajduje się w …………………………………….. 

Jest pod wezwaniem ………………………………………………………. 

K. wyjaśnia dalej: 

Z kolei kościoły parafialne, czyli kościół w …………………., w ………………… (K. 

wymienia miejscowości, w których znajdują się kościoły o których wcześniej rozmawiał z 

dziećmi, może je też umieścić na tablicy lub schematyczne rysunki kościołów) oraz wiele innych 

kościołów tworzą diecezję (biskupstwo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchajcie piosenki, a dowiecie się, jakie miasto jest siedzibą (stolicą) diecezji, do której 

należą nasze kościoły parafialne. 

K. włącza nagranie piosenki „Drohiczyn, Drohiczyn…” – 1 zwrotka 

http://drohiczynska.pl/diecezja/wizyta-apostolska-jana-pawla-ii-w-drohiczynie/; data dostępu: 

04.05.2016 r.; lub 

http://gloria.tv/?media=355015&language=YiwzPCkSG6u;  data dostępu: 15.05.2016 r. 

 

W dolinie Góry Zamkowej  

Leniwie przepływa Bug.  

Leży tu miasto Drohiczyn,  

Ziemi podlaskiej gród.  

Kościół w …. 

Kościół w …. 

Kościół w …. 

Kościół w …. 

Kościół w …. 

http://drohiczynska.pl/diecezja/wizyta-apostolska-jana-pawla-ii-w-drohiczynie/
http://gloria.tv/?media=355015&language=YiwzPCkSG6u


Drohiczyn, Drohiczyn, jak dumnie nazwa ta brzmi,  

Drohiczyn, Drohiczyn, hołd wielki składamy Ci.  

 

- O jakim mieście opowiada ta piosenka? 

- Gdzie leży Drohiczyn? 

- Jaka rzeka przepływa przez Drohiczyn? 

- Kto z was był w Drohiczynie? 

- Do jakiej diecezji należą nasze kościoły parafialne? 

Uczniowie uzupełniają kolejne zdanie na karcie pracy z ćw. 1 

Należy do diecezji ………………………………………….. 

 

 

II. ZAPROSZENIE DO POZNANIA HISTORII DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 

 

1. Powstanie diecezji – prezentacja zdjęć, krótki zarys historyczny (mini wykład) 

Osobą, która troszczy się o kościół parafialny oraz parafian jest ksiądz proboszcz. Z kolei 

pieczę nad wszystkimi parafiami w diecezji sprawuje ksiądz biskup. Biskupem Diecezji 

Drohiczyńskiej jest ks. Tadeusz Pikus. (można pokazać zdjęcie) 

K. prezentuje kolejne zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wawjol74.blogspot.com/2015/10/drohiczyn.html; data dostępu: 28.05.2016 r. 

 

- Co widać na tym zdjęciu? 

K. uzupełnia wypowiedzi uczniów: 

Rzeka, którą widać na zdjęciu to Bug. W oddali są widoczne zabudowania, w których mieści 

się Kuria Diecezjalna oraz Wyższe Seminarium Duchowne. W tych budynkach ma swoje 

mieszkanie ksiądz biskup. Kościół, który widać to najważniejszy kościół w diecezji – katedra 

(kościół biskupi). To w tym kościele mają miejsce ważne wydarzenia religijne w naszej 

diecezji. 

Diecezja drohiczyńska została ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 roku. 

Wtedy miała miejsce IV Pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny. W czasie wizyty w 

http://wawjol74.blogspot.com/2015/10/drohiczyn.html


Białymstoku 5 czerwca 1991 roku Jan Paweł II powołał do istnienia Diecezję Drohiczyńską. 

Pierwszym biskupem naszej diecezji został ks. Władysław Jędruszuk. 

Początkowo diecezja była bardzo mała, liczyła tylko 38 parafii, niespełna rok później została 

znacznie powiększona o  kolejne 48 parafii. 

 

2. Patronka Diecezji Drohiczyńskiej – kolorowanie obrazka 

Patronką, czyli opiekunką Diecezji Drohiczyńskiej jest Najświętsza Maryja Panna Matka 

Kościoła (K. pokazuje wizerunek Matki Bożej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jak przedstawiona jest Maryja na tym obrazie? 

W kaplicy biskupiej Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie znajduje się mozaika, będąca kopią tej, 

która widnieje nad Placem Świętego Piotra w Rzymie, a przedstawiająca Maryję z łacińskim 

napisem „Matka Kościoła”.  Została ona tam umieszczona przez Jana Pawła II. Jej kopię 

sprowadził z Rzymu ks. bp Antoni Dydycz. 

Wizerunek Maryi i Jej Syna umieszczony jest również na herbie diecezji drohiczyńskiej. 

Dzieci kolorują obrazek Maryi Matki Kościoła na karcie pracy (ćw. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryja, którą Jezus dał nam za Matkę, gdy umierał na krzyżu, jest Tą, która wskazuje nam 

drogę do Swojego Syna. 

 



3. Jan Paweł II w Drohiczynie – rozmowa kierowana, słuchanie piosenki, prezentacja 

zdjęć, układanka sylabowa, 

Posłuchajcie teraz II zwrotki piosenki, aby dowiedzieć się, jakie wydarzenie było wielkim 

szczęściem dla Drohiczyna. 

K. odtwarza II zwrotkę: 

Drohiczyn szczęściem dziś żyje,  

Bo Ojca wita Świętego,  

Radości nikt już nie kryje  

Z daru tak wspaniałego. 

- Z jakiego powodu Drohiczyn żył wielkim szczęściem? 

- Kim jest Ojciec Święty? 

K. uzupełnia wypowiedzi dzieci: 

Tak jak proboszcz opiekuje się parafią, biskup diecezją, tak Papież – Ojciec Święty opiekuje 

się Kościołem na całym świecie. Jest Jego Głową, zastępuje na ziemi samego Jezusa Chrystusa. 

- Jak nazywa się obecny Papież? 

- O jakich innych papieżach słyszeliście? 

 

Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji drohiczyńskiej było przybycie do 

Drohiczyna Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieża – Polaka. Dziś już świętego.  (K. pokazuje 

zdjęcie i umieszcza na tablicy datę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miało to miejsce 10 czerwca 1999 roku. 

- Ile to lat temu? (…) 

Za kilka dni będziemy obchodzić 18 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie. Należy 

przypominać sobie, z jakim przesłaniem do naszej Ojczyzny i diecezji przybył Papież Polak. 

 



K. zaprasza do siebie sześcioro dzieci (każde otrzymuje kartonik ze słowem lub sylabą). 

Uczniowie ustawiają się przodem do klasy z kartonikami, a pozostałe dzieci próbują z nich 

ułożyć hasło. 

Po ustawieniu odpowiednio dzieci z kartonikami, pozostali odczytują hasło. 

 

 

 

 

- Z jakim przesłaniem przybył do Polski i Drohiczyna Jan Paweł II? 

 

 

 

 

K. prezentuje kolejne zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. wyjaśnia: 

 

Zdjęcia te przedstawiają ołtarz, który został zbudowany na przyjazd Jana Pawła II do 

Drohiczyna. Przy tym ołtarzu Papież przewodniczył nabożeństwu. 

- Jaki napis widnieje na ołtarzu? 

- Co znajduje się nad napisem? 

- Jak wygląda ten krzyż? 

Widzimy, że krzyż jest pęknięty, ale Chrystus go podtrzymuje. Jezus umierający na krzyżu za 

każdego z nas, uczy nas miłości. Krzyż to najpiękniejsza lekcja miłości. 

Jan Paweł II podczas swego pobytu w Drohiczynie przypominał nam o Chrystusowym 

wezwaniu do miłości. 

 

 

III. ODPOWIEDŹ – ZNAM PRZYKAZANIE MIŁOŚCI I NIM ŻYJĘ 

 

1. Przykazanie miłości Boga i bliźniego – tekst luk 

Uczniowie wypełniają w ciszy tekst przykazania miłości (karta pracy) 

JEST MI BÓG ŁOŚ CIĄ 

BÓG JEST MI ŁOŚ CIĄ 



Będziesz miłował ………………   ………………… swego z całego ………………… swego, 

z całej duszy swojej i ze wszystkich …………………… swoich, a …………………………… 

swego jak siebie ……………………………………… 

(Pana Boga, myśli, serca, samego, bliźniego) 

 

Chętny uczeń odczytuje uzupełniony tekst głośno, a po nim wszyscy razem 

 

- Kogo mamy miłować? 

- Jak możemy pokazać, że kochamy Boga? 

- Kto jest naszym bliźnim? 

- W jaki sposób okazujemy miłość drugiemu człowiekowi? 

 

2. Flaga Podlasia znakiem przypominającym pobyt św. Jana Pawła II w Drohiczynie – 

prezentacja flagi i omówienie jej wyglądu 

W 10 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie została ustanowiona Flaga Podlasia. 

K. pokazuje flagę lub jej zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jakie barwy widzimy na fladze? 

- Co znajduje się w centrum flagi? 

- Gdzie już widzieliście taki krzyż? 

- Kiedy wywieszamy flagi? 

- Kiedy możemy wywiesić Flagę Podlasia? 

Ta Flaga zdobi Podlasie podczas ważnych uroczystości religijnych. Zachęca nas do życia 

miłością każdego dnia.  

 

IV. POŻEGNANIE 

 

1. Powtórzenie wiadomości: 

- Do jakiej diecezji należymy? 

- Kto jest Patronką Diecezji Drohiczyńskiej? 

- Do czego wzywał nas św. Jan Paweł II podczas pobytu w Drohiczynie? 

 



2. Praca domowa  

Wyklejcie zewnętrzne części Flagi Podlasia wydzieranką z kolorowego papieru a środkową 

część pokolorujcie kredkami. 

 

3. Modlitwa dziękczynna 

K. wypowiada wezwania, dzieci odpowiadają „Dziękujemy Ci Jezu…” 

- Za pobyt Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie – Dziękujemy Ci Jezu… 

- Za biskupa Tadeusza – Dziękujemy Ci Jezu… 

- Za każdego napotkanego na naszej drodze człowieka – Dziękujemy Ci Jezu… 

Można zaśpiewać piosenkę „Drohiczyn…” 

 

Źródła: 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie 10 

czerwca 1999 r., 

http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/drohiczyn_10061

999.html; data dostępu:01.05.2016 r. 

http://drohiczynska.pl/diecezja/wizyta-apostolska-jana-pawla-ii-w-drohiczynie/; data dostępu: 

04.05.2016 r.;  

http://gloria.tv/?media=355015&language=YiwzPCkSG6u;  data dostępu: 15.05.2016 r. 

http://wawjol74.blogspot.com/2015/10/drohiczyn.html; data dostępu: 28.05.2016 r. 

Zdjęcia z pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna pochodzą z archiwum Kurii w 

Drohiczynie oraz prywatnego archiwum ks. Mirosława Łaziuka 

 

http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/drohiczyn_10061999.html
http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/drohiczyn_10061999.html
http://drohiczynska.pl/diecezja/wizyta-apostolska-jana-pawla-ii-w-drohiczynie/
http://gloria.tv/?media=355015&language=YiwzPCkSG6u
http://wawjol74.blogspot.com/2015/10/drohiczyn.html

