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PO CZYM POZNAĆ CHRZEŚCIJAN? 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

- Zapoznanie z faktami dotyczącymi odwiedzin Jana Pawła II w Drohiczynie. 

- Wzbudzenie wrażliwości na powszechne braterstwo wszystkich ludzi. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Wiedza:  

- Zna fakty dotyczące wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie 

Umiejętności: 

- Potrafi właściwie zinterpretować  perykopę J 13, 34-35 

Kształtowanie postawy: 

- Wykazuję postawę otwartości i szacunku wobec wszystkich ludzi bez względu na rasę, 

wyznawaną religię. 

Metody i formy pracy: praca frontalna, praca w grupach, celebracja, uroczyste czytanie Pisma 

Świętego, analiza tekstu 

Środki dydaktyczne: świeca, komputer, ekran lub telewizor  

I. Obwieszczenie 

1. Modlitwa „Ojcze nasz” 

2. Spotkanie ze Słowem Żywym 

Za chwilę uroczyście odczytamy fragment z Pisma Świętego, dlatego chcę żebyście wstali. 

Przed odczytaniem fragmentu zapalę świecę i powiem Świtało Chrystusa wy odpowiecie Bogu 

niech będą dzięki. Gdy skończę powiem Oto Słowo Boże wy odpowiecie Bogu niech będą 

dzięki.  

 

K. odczytuje fragment z Pisma Świętego J 13, 34-35. 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 
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3. Jak Bóg nas pokochał 

Najlepszym komentarzem i zobrazowaniem tego jak nas Bóg ukochał i jak chce żebyśmy się 

kochali jest to, co wydarzyło się na krzyżu. Za chwilę zobaczycie krótki filmik, który 

przypomni nam co wydarzyło się na krzyżu.  

K. prezentuje film https://www.youtube.com/watch?v=C-tFMpNC0gw  

Przed chwilą zobaczyliśmy to do czego był zdolny Jezus z miłości do nas. Warto dodać kilka 

faktów dotyczących męki Jezusa. Ilość razów jakie otrzymywał skazaniec podczas biczowania 

zależała całkowicie od wykonującego karę i od  odporności skazanego. Proces Jezusa odbył się 

Bezprawnie bowiem, aby skazać człowiek na śmierć potrzebna była obecność wszystkich 

przedstawicieli Wysokiej Rady, tego nie było. Dodatkowo takie uchwały podejmowano w 

dzień a od wyroku do wykonania musiało upłynąć co najmniej 24 godziny. A jak wiemy od 

skazania Jezusa od jego pojmania nie minęło nawet kilka godzin.  

  

II. Rozważanie 

1. Jesteśmy wezwani by głosić 

My dziś jesteśmy wezwani by głosić tą wielką miłość jaka płynie z krzyża szczególnie tym, 

którzy nie znają Chrystusa i tego co dla nas zrobił. To jak to robić uczy nas postać św. Jana 

Pawła II, który zainicjował spotkania ekumeniczne podczas których gromadzili się ludzie 

różnych wyznań. Podczas tych spotkań papież mówił o miłości jaką nas ukochał Bóg.  

Przy pomocy multimediów zawartych na stronie internetowej k. przybliża okoliczności wizyty 

Jana Pawła II w Drohiczynie1. 

2. Jak głosić 

Jan Paweł II będą w Drohiczynie skierował do nas przesłanie. Jego treść, głęboka w treści jest 

wciąż dla nas drogowskazem.  

K. dzieli uczniów na grupy. Każda z nich otrzymuje fragment przemówienia Jana Pawła II w 

Drohiczynie. 

Na podstawie otrzymanych fragmentów spróbujcie odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie 

dzisiejszej katechezy Po czym poznać chrześcijan? 

a. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do krzyżowej drogi 

Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki - napisał teolog prawosławny 

Paweł Evdokimov. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, 

ranione jest Jego Mistyczne Ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej 

                                                           
1 https://drohiczynska.pl/wizyta-jp2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C-tFMpNC0gw
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drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden jedyny Kościół i pragnie, aby takim 

był zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić 

rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do 

popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe 

przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa. 

Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego 

siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami Boga i postępujcie drogą 

miłości (por. Ef 5, 1-2).  

 

b. Miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszłości, by 

zdecydowanie i odważnie iść drogą ku jedności. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera 

serca na słowa Jezusa i na łaskę Odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas 

skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli 

Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i 

poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym 

samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości 

i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego 

pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak 

bardzo potrzebnego współczesnemu światu.  

 

c. Siostry i Bracia, nic lepiej i skuteczniej nie wyrazi tej troski, jak wielka modlitwa o 

zjednoczenie, o braterstwo, [o wspólną rodzinną miłość wszystkich chrześcijan, do 

wspólnoty rodzinnej wszystkich chrześcijan]. Miłość Chrystusa przynagla nas do tej 

modlitwy. Sam Chrystus nakazuje nam modlić się do Ojca: «przyjdź królestwo Twoje!» 

(por. Mt 6, 10). To królestwo Boże, które On w sobie przyniósł, kiedy na świat 

przychodził i kiedy stawał się człowiekiem, to królestwo trwa w Kościele jako 

rzeczywistość już istniejąca, i równocześnie jako zadanie do spełnienia. Prawdziwej 

przemiany serca może dokonać tylko modlitwa. Ona bowiem ma moc łączenia 

wszystkich ochrzczonych w braterstwie dzieci Bożych. Modlitwa oczyszcza z tego 

wszystkiego, co oddziela od Boga i od ludzi. Chroni przed pokusą małoduszności i 

toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka. 

 

d. Trzeba nam, chrześcijanom zgromadzonym dziś na tej wspólnej modlitwie wołać 

słowami Izajasza: Panie, naucz nas dróg swoich, byśmy kroczyli Twoimi ścieżkami, 
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abyśmy mogli wspólnie, jako wyznawcy Chrystusa, kroczyć tymi ścieżkami ku 

przyszłości. Bliskość Wielkiego Jubileuszu w sposób szczególny powinna nas 

mobilizować do podejmowania trudu szukania nowych dróg w życiu Kościoła, który 

jest przecież wspólną Matką wszystkich chrześcijan. W Liście apostolskim Tertio 

millennio adveniente wyraziłem gorące życzenie, które dziś ponawiam: aby Jubileusz 

stał się okazją do owocnej współpracy w celu odkrycia tego, co łączy, a co z pewnością 

jest większe od tego, co nas jeszcze dzieli (n. 16). Wiara mówi nam, że jedność Kościoła 

to nie tylko nadzieja na przyszłość: ta jedność w jakiejś mierze już istnieje! Nie 

osiągnęła ona jednak jeszcze swego w pełni widzialnego kształtu pośród chrześcijan. 

Jej budowanie stanowi więc imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego wiarą 

i kierowanego miłością. Albowiem wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; 

pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii 

łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami [Jest 

to cytat z Encykliki “Ut unum sint”]. Jesteśmy zatem wezwani, aby budować jedność. 

Obecna u początków życia Kościoła jedność nie może nigdy stracić swojej istotnej 

wartości. Trzeba jednak ze smutkiem stwierdzić, że ta pierwotna jedność została na 

przestrzeni wieków, zwłaszcza w ostatnim tysiącleciu, poważnie osłabiona. 

 

K. na tablicy umieszcza napis: Po czym poznać chrześcijan? Poszczególne grupy prezentują 

wyniki swoich prac i zapisują je pod pytaniem. 

 

III. Urzeczywistnienie 

1. Wyznanie 

Chciałbym wam teraz zaproponować złożenie deklaracji Bogu o tym, że jesteśmy świadomi 

miłości, którą nas ukochał i chcemy ją przyjąć. Niech każdy na kartkach zapisze osobiste 

krótkie wyznanie wiary. Zawrzyjcie w treści tego wyznania waszą wiarę w miłość Bożą i 

pragnienie życia zgodnego z tą miłością. Na zakończenie złożycie wasze wyznania przed naszą 

zapaloną wcześniej świecą. 

2. Praca domowa 

Na podstawie poznanych dziś treści napisz własną definicję miłości. 

3. Modlitwa 

Chętne osoby odczytują przy zapalonej świecy napisane uprzednio wyznania wiary. Po złożeniu 

wszystkich do koszyczka uczniowie wspólnie odmawiają Skład Apostolski. 


