
ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNO –                                                            

JAN PAWEŁ II W DROHICZYNIE 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

– Przypomnienie przesłania płynącego ze spotkania z Janem Pawłem II w Drohiczynie, 

– Poznanie i zrozumienie, czym jest ekumenizm 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe  

Wiedza: 

– Uczeń, rozpoznaje symbole innych religii, 

– opowiada o pobycie św. Jana Pawła II w Drohiczynie, 

– zna treść modlitwy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, 

Umiejętności: 

– Uczeń wyjaśnia pojęcie „jedność” i „ekumenizm”, 

– wyjaśnia, że jedność wśród chrześcijan można osiągnąć przez wypełnianie przykazania miłości, 

– wyjaśnia sens inicjatywy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 

Kształtowane postawy: 

– Uczeń włącza się w świętowanie kolejnej rocznicy pobytu Ojca Świętego w Drohiczynie – Dzień 

Podlasia, 

– modli się o jedność wszystkich chrześcijan, 

 

Metody i formy pracy: pogadanka, krzyżówka, rozmowa kierowana, prezentacja i omówienie zdjęć 

(prezentacja multimedialna), praca z tekstem biblijnym i fragmentami przemówienia Ojca 

Świętego, praca z mapą, tekst luk, 

Środki dydaktyczne: krzyżówka, tekst luk, zdjęcia lub prezentacja multimedialna, mapa wyznaniowa 

w Polsce,  teksty z fragmentem przemówienia Jana Pawła II w Drohiczynie, 

 

I. ROZPOZNAJĘ 

1. Modlitwa – „Ojcze nasz…” 

 

2. Symbole innych religii –rozmowa kierowana, praca z symbolami religijnymi i mapą 

K. wiesza na tablicy symbole różnych religii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Czy znacie te znaki i symbole? (…) 

- Do jakich religii je przyporządkujecie? 

- Czy wiecie, co one oznaczają? 



K. rozmawia  z uczniami o symbolach różnych wyznań i religii… 

K. może krótko podsumować i wyjaśnić: 

Krzyż mówi o bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Gwiazda Dawida stanowi ważny 

symbol judaizmu – jej sześć splecionych ramion oznacza różne elementy wszechświata, 

tworzące w nim jedność i harmonię, której Stwórcą jest Bóg. W symbolu islamu gwiazda 

oznacza tego, który wskazuje drogę do Boga – Allacha, a jest nim Mahomet – największy 

prorok. Człowiek jest sługą Boga, do którego zmierza w czasie mierzonym wg kalendarza 

księżycowego, co symbolizuje półksiężyc. 

- Dlaczego jest tak wiele religii na świecie? (…) 

 

Chociaż ludzie wierzą w Jednego Boga, to jednak powstało bardzo wiele religii i wyznań. 

Wpłynęło to na podział między ludźmi, którzy żyją obok siebie.  

 

K. pokazuje mapę wyznaniową w Polsce i krótko z uczniami ją interpretuje… 

http://biqdata.wyborcza.pl/files/files/k0Vo9f0kLb.png, data dostępu:27.05.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ta wskazuje, jak wiele jest wyznań w naszym kraju, na świecie jest ich jeszcze więcej. 

 

3. Jezus modli się za Kościół – praca z tekstem biblijnym 

- Kto założył Kościół? (…) 

Pan Jezus w przeddzień swojej męki, czyli w Wielki Czwartek, modlił się za swoich obecnych 

na Ostatniej Wieczerzy uczniów, ale też za tych przyszłych, czyli za każdego z nas. 

Przypomnijmy, o co wówczas Jezus prosił swego Ojca. 

K. odczytuje tekst biblijny: 

http://biqdata.wyborcza.pl/files/files/k0Vo9f0kLb.png


„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby 

wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 

aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” (J 17,20-21) 

- O co Jezus prosił dla całego Kościoła? (…) 

Jezus prosił, aby wszyscy ludzie żyli ze sobą w jedności i zgodzie.  

Ta modlitwa jest aktualna również w czasach obecnych. Z powodu braku jedności 

podejmowanych jest bardzo wiele działań dążących do zjednoczenia wszystkich chrześcijan. 

Osobą, która pragnęła jedności wśród wierzących w Boga był, dziś już święty –  Jan Paweł II. 

Pielgrzymował po całym świecie, aby ukazywać ludziom nieskończoną miłość Boga. 

Przybył również do stolicy naszej diecezji, czyli do Drohiczyna, aby mówić o jedności. 

 

Temat: Aby wszyscy stanowili jedno – Jan Paweł II w Drohiczynie 

 

II. PRZYJMUJĘ 

 

1. Jan Paweł II w Drohiczynie – prezentacja zdjęć, rozmowa kierowana 

 

- W którym roku Jan Paweł II przybył do Drohiczyna? 

K. wywiesza planszę na tablicy: 

 

 

 

W 1999 roku odbyła się VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Szósty dzień 

pielgrzymowania przywiódł Papieża Polaka do stolicy naszej diecezji. 

K. prezentuje zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz przywitał Papieża Polaka na podlaskiej ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca 1999 r. – JAN PAWEŁ II w DROHICZYNIE  



K. prezentuje kolejny slajd lub zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co przedstawia to zdjęcie? 

K. uzupełnia: 

Papieski ołtarz zbudowany na przyjazd Jana Pawła II do Drohiczyna posiadał bardzo głęboką 

symbolikę. W centralnej części widzimy pęknięty krzyż – symbol rozdarcia wśród chrześcijan. 

Postać Jezusa Chrystusa oraz sieć rybacka św. Piotra łączą ten krzyż w jedno. Po obu stronach 

ołtarza znajdują się obrazy świątyń chrześcijańskich: katolickich, prawosławnych i 

protestanckich. Pod krzyżem, który wskazuje wszystkim drogę do pojednania widnieje napis 

„Bóg jest Miłością”. Pod tym hasłem przebiegała VII pielgrzymka Papieża do Ojczyzny. 

Słowami „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem” rozpoczął swoje przemówienie Jan Paweł II podczas nabożeństwa w 

Drohiczynie. To wezwanie do miłości i jedności wszystkich chrześcijan przewijało się przez 

całą naukę skierowaną do zgromadzonych na drohiczyńskich błoniach.  

Jan Paweł II w Drohiczynie wzywał przybyłych na modlitwę: 

„Jesteśmy (…) wezwani, aby budować jedność (…) 

Miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszłości, by zdecydowanie i 

odważnie iść drogą ku jedności”. 

- Do czego wzywał nas Jan Paweł II w Drohiczynie? (do jedności) 

- Przez co możemy osiągnąć jedność? (przez miłość) 

K. zapisuje na tablicy: 

MIŁOŚĆ             JEDNOŚĆ 

Przypomnieliśmy na początku lekcji, że na świecie istnieje wiele wyznań chrześcijańskich. 

Będziecie uczyć się na lekcjach historii i religii w starszych klasach jak doszło do podziału 

chrześcijan. Jan Paweł II w Drohiczynie przypomniał zgromadzonym, że jedność możemy 

osiągnąć poprzez wypełnianie w życiu przykazania miłości. 

 

2. Ekumenizm dążeniem do zjednoczenia chrześcijan – krzyżówka 

 

- Jak nazywamy wszelkie dążenia i działania na rzecz pojednania chrześcijan? (…) 

Dowiemy się rozwiązując krzyżówkę, będzie to też przypomnieniem wiadomości o Janie Pawle 

II.  

K. rozdaje każdemu uczniowi krzyżówkę, którą rozwiązujemy wspólnie. (zał.1SPVI) 

 



    1. L O L E K       

       2. K A R O L    

 3. T O T U S T U U S      

      4. E M I L I A    

5. W A D O W I C E        

 6. W A T Y K A N        

      7. N I E G O W I Ć  

     8. J Ó Z E F      

     9. E D M U N D     

 

1. Tak wołano na Karola Wojtyłę, gdy był chłopcem 

2. Imię ojca Karola Wojtyły 

3. Dewiza papieża Jana Pawła II (z łac. „Cały Twój”) 

4. Imię matki Karola Wojtyły 

5. Miejsce urodzenia Karola Wojtyły 

6. Miejsce śmierci Jana Pawła II 

7. Pierwsza parafia ks. Karola Wojtyły 

8. Drugie imię Karola Wojtyły 

9. Imię brata papieża Jana Pawła II 

 

Po rozwiązaniu krzyżówki chętny uczeń odczytuje hasło, a K. zapisuje je na tablicy. 

EKUMENIZM 

K. uzupełnia: 

Ekumenizm to dążenie wszystkich chrześcijan do jedności poprzez dialog oraz wspólną 

modlitwę. Myślą przewodnią wizyty Papieża w Drohiczynie były słowa Pana Jezusa „aby 

wszyscy stanowili jedno”, dlatego w nabożeństwie brali udział zwierzchnicy i przedstawiciele 

m.in. Cerkwi Prawosławnej oraz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. 

K. prezentuje kolejne zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ZOSTAJĘ UBOGACONY 

 

1. Modlę się o jedność chrześcijan – rozmowa kierowana, mini wykład, praca z 

fragmentem przemówienia Jana Pawła II, tekst luk 

 

- Jakie ekumeniczne działania możemy podejmować? (…) 

Wypisujemy na tablicy: 

 modlitwa o jedność chrześcijan, 

 tolerancja wobec innych wyznań, 

 pomoc potrzebującym bez względu na wyznawaną religię, 

 szacunek w stosunku do każdego człowieka,… 

 

K. wyjaśnia uczniom  

Od ponad stu lat jednym z działań ekumenicznych chrześcijan jest Tydzień  Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Trwa on w Polsce od 18 do 25 stycznia. Jest to czas, gdy chrześcijanie różnych 

wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, 

konferencjach, koncertach. Od 1968 r. materiały na ten Tydzień opracowywane są wspólnie 

przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Co roku 

za ich przygotowanie odpowiada inny kraj.  

 

O znaczeniu modlitwy mówił również Jan Paweł II w Drohiczynie. Otrzymacie tekst z lukami 

z fragmentem Jego przemówienia i spróbujemy go uzupełnić. 

 

Każdy uczeń otrzymuje tekst (zał.2SPVI) i w ciszy samodzielnie uzupełnia, następnie jeden 

uczeń odczytuje głośno, pozostali sprawdzają, czy poprawnie wykonali zadanie: 

 

Prawdziwej przemiany serca może dokonać tylko ……………….. Ona bowiem ma ……… 

łączenia wszystkich ochrzczonych w braterstwie ………….. Bożych. Modlitwa oczyszcza z 

tego wszystkiego, co ……………… od Boga i od ludzi. ………………… przed pokusą 

małoduszności i toruje drogę …………….. Bożej do ……………….. człowieka. 

moc, modlitwa, łasce, oddziela, dzieci, serca, chroni, 

 

- Jaką moc posiada modlitwa? (…) 

 

2. Moc modlitwy – świadectwo 

Posłuchajcie na zakończenie świadectw dwóch osób, które były obecne na spotkaniu 

ekumenicznym z Ojcem Świętym w Drohiczynie: 

K. odczytuje: 

„Jestem prawosławna. Z bólem patrzyłam na krzyż rozdarty podziałami. Modliłam się o 

jedność, modliłam się najżarliwiej jak tylko potrafię. Wierzę, że Bóg mnie wysłucha i będzie 

jedna owczarnia i jeden Pasterz. Modlę się teraz z całą rodziną o jedność” 

 Lidia – z albumu „Jan Paweł II na Podlasiu” str.107 



„Modliłam się, żeby Krzyż ustawiony przy ołtarzu, pęknięty i łączony ramionami Chrystusa i 

siecią, zabliźnił się miłością do Boga, żeby jeszcze dożyć czasu, kiedy będzie „jedna Owczarnia 

i jeden Pasterz”” 

mieszkanka Drohiczyna – z albumu „Jan Paweł II na Podlasiu” str.167 

 

http://www.mkorczyk.republika.pl/drohiczyn/index.html, data dostępu: 27.05.2017 r. 

 

3. Utrwalenie wiadomości: 

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

- Czym jest ekumenizm? 

- Jakie działania ekumeniczne możesz podejmować? 

 

4. Zapisanie notatki: 

10 czerwca 1999 r. – JAN PAWEŁ II w DROHICZYNIE  

Wklejają rozwiązaną krzyżówkę o Janie Pawle II i wyjaśniają pojęcie ekumenizm 

Ekumenizm to dążenie wszystkich chrześcijan do jedności poprzez dialog oraz wspólną 

modlitwę. 

Przepisują z tablicy: 

Działania ekumeniczne, które możemy podejmować: 

 modlitwa o jedność chrześcijan, 

 tolerancja wobec innych wyznań, 

 pomoc potrzebującym bez względu na wyznawaną religię, 

 szacunek w stosunku do każdego człowieka, 

 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 

Wklejają uzupełniony tekst luk z fragmentem przemówienia Jana Pawła II 

 

K. przedstawia uczniom program aktualnego Dnia Podlasia i zachęca do włączenia się w 

świętowanie w ten sposób, kolejnej rocznicy pobytu Papieża Polaka w Drohiczynie 

 

Praca domowa: 

Ułóż modlitwę o jedność wszystkich chrześcijan. 

 

5. Modlitwa – pieśń 

O jedność i miłość wszystkich wyznawców Chrystusa: 

O, Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni 

zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

byśmy jedną stali się rodziną. 

 

Jak ten chleb, co łączy złote ziarna, 

tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

 

http://www.mkorczyk.republika.pl/drohiczyn/index.html
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Zdjęcia z pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna pochodzą z archiwum Kurii w 

Drohiczynie oraz prywatnego archiwum ks. Mirosława Łaziuka 
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