POTRZEBA DIALOGU EKUMENICZNEGO – JAN PAWEŁ II
W DROHICZYNIE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– Pogłębienie wiadomości na temat pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie,
– Wezwanie do modlitwy i troski o jedność chrześcijan,
– Promocja uczestnictwa w corocznych obchodach Dnia Podlasia upamiętniającego wizytę Papieża
Polaka w Drohiczynie
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– Uczeń opisuje wydarzenie, które miało miejsce w Drohiczynie – 10 czerwca 1999 r.,
– zna treść biblijnej modlitwy Jezusa o jedność chrześcijan (J 17,20-26),
– rozumie pojęcie: dialog ekumeniczny,
Umiejętności:
– Uczeń interpretuje przesłanie drohiczyńskiego krzyża,
– wyjaśnia znaczenie wspólnej modlitwy papieża Jana Pawła II ze zwierzchnikiem Kościoła
Prawosławnego w Polsce arcybiskupem Sawą,
Kształtowane postawy:
– Uczeń szanuje ludzi innych wyznań, ras i kultur,
– wyjaśnia, dlaczego na Podlasiu szczególnie jest konieczna postawa wzajemnego szacunku.
Metody, formy i techniki: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, analiza treści biblijnej
modlitwy Jezusa o jedność, analiza przemówienia Jana Pawła II, praca w grupach, opowiadanie,
projekcja filmów, medytacja zdjęć,
Środki dydaktyczne: fragmenty przemówienia Jana Pawła II do pracy w grupach, prezentacja
multimedialna lub zdjęcia, filmy – dostęp do Internetu,

I. WAŻNE DLA MNIE (CZEGO PRAGNĘ?)
1. Modlitwa – do Ducha Świętego
K. odczytuje fragment modlitwy Jana Pawła II do Ducha Świętego:
Duchu świętości,
Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.
Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata
skutecznym znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Duchu komunii,
duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy,
osoby konsekrowane
i wyświęceni szafarze sakramentów

wspólnie dążyli
do budowania Królestwa Bożego…
http://www.biblijni.pl/modlitwy/65_modlitwa_jana_pawla_ii_do_ducha_swietego.html, data
dostępu: 04.06.2017 r.
2. Potrzeba dialogu w życiu – opowiadanie, rozmowa kierowana
Posłuchajcie uważnie opowiadania:
Opowiadanie „O czterech ludziach”
Było sobie czterech ludzi, którzy się zwali: KAŻDY, KTOŚ, KTOKOLWIEK i NIKT. Mieli
do wykonania bardzo ważne zadanie i KAŻDY był pewien, że KTOŚ się do niego na pewno
zabierze. Mógł to wprawdzie zrobić KTOKOLWIEK, ale nie zrobił tego też NIKT. Wtedy
KTOŚ wpadł w gniew, gdyż było to zadanie dla KAŻDEGO. KAŻDY zaś myślał, że wykona
je może KTOŚ, w dodatku NIKT nie wiedział, że owego dzieła nie wykonał KTOKOLWIEK.
Na koniec KAŻDY oskarżał KOGOKOLWIEK, podczas gdy NIKT nie zrobił tego, czego
dokonać mógł KAŻDY.
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/na-dobranoc-i-dzien-dobry/art,628,nadobranoc-i-dzien-dobry-j-17-20-26.html, data dostępu: 01.06.2017 r.
- Dlaczego ludzie z opowiadania nie wykonali powierzonego im zadania? (…)
- Czy dzisiaj ludzie żyjący w różnych wspólnotach zawsze dochodzą do porozumienia? (…)
- Jaką rolę spełnia dialog w codziennym życiu? (…)
K. podsumowuje wypowiedzi uczniów:
Dialog to podstawowy sposób porozumiewania się między ludźmi. Poprzez dialog
wymieniamy swoje poglądy, zapobiegamy konfliktom i je rozwiązujemy. Prowadząc dialog
poznajemy siebie nawzajem, a mimo różnic pozostajemy we wzajemnym szacunku. Dialog
może doprowadzić do powstania więzi między ludźmi. Uczymy się go przez całe życie.
Dialog buduje wspólnotę.
3. Dialog międzyreligijny – pokaz zdjęć, rozmowa kierowana
- Czym jest dialog międzyreligijny? (…)
- Czy jest on potrzebny we współczesnym świecie? (…)
K. wyjaśnia:
W dialogu międzyreligijnym nie chodzi o to, aby się nawzajem nawracać, ale siebie poznać,
przełamywać przesądy i zrozumieć wyznawców innych religii.
Papieżem, który otwarcie i przyjaźnie mówił o wyznawcach innych religii oraz odnosił się do
nich z szacunkiem był Jan Paweł II.
Podjął bardzo wiele działań zmierzających do zjednoczenia chrześcijan.
To z Jego inicjatywy zostało zwołane w 1986 r. w Asyżu pierwsze ekumeniczne i
międzyreligijne spotkanie modlitewne o pokój, gdzie modlili się przedstawiciele takich religii
jak: chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, szintoizm, dżinizm, wyznawcy
religii afrykańskich oraz indiańskich religii plemiennych.
K. prezentuje zdjęcia:

Modlitewne spotkanie o pokój w Asyżu

Jan Paweł II całuje Koran

Przeprosił za krzywdy wyrządzone w historii przez ludzi Kościoła, pielgrzymował do krajów
prawosławnych (m. in. Grecji, byłej Jugosławii, Bułgarii, na Ukrainę), spotkał się z
Dimitriosem I, prowadził międzykościelne dialogi ekumeniczne, napisał encyklikę „Ut unum
sint” (O działalności ekumenicznej)
Te wszystkie działania upewniają nas w przekonaniu, że dzisiejszy świat potrzebuje dialogu
ekumenicznego.
Zapiszcie temat:
T. Potrzeba dialogu ekumenicznego – Jan Paweł II w Drohiczynie
II. STRATEGIA DZIAŁANIA (JAK TO OSIĄGNĄĆ?)
1. Usłyszeć wezwanie – Jan Paweł II w Drohiczynie – prezentacja zdjęć, praca w grupach
- Co wiecie na temat pobytu Papieża Polaka w stolicy naszej diecezji? (…)
K. zapisuje na tablicy datę:
10 czerwca 1999 r.
K. prezentuje zdjęcia:

- Co przedstawiają te fotografie?

Spotkanie ekumeniczne z Papieżem Janem Pawłem II w Drohiczynie to również działanie
zmierzające do jedności chrześcijan. Byli tutaj obecni przedstawiciele różnych religii
chrześcijańskich i wspólnie uczestniczyli w Liturgii Słowa.
K. odwołuje się do drugiego zdjęcia, gdzie obok Papieża i biskupa drohiczyńskiego jest obecny
najwyższy zwierzchnik Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce – arcybiskup
Sawa.
Zapoznamy się z fragmentami przemówienia Papieża.
K. dzieli klasę na 4 grupy, które mają za zadanie udzielić odpowiedzi na postawione pytania
na podstawie fragmentów przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w Drohiczynie:
(zał. młodzież)
GRUPA I
„Dobrze, że o wielkiej sprawie ekumenizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, w sercu Podlasia,
gdzie od wieków spotykają się chrześcijańskie tradycje Wschodu i Zachodu. To miasto było
zawsze otwarte na katolików, prawosławnych i protestantów. Jest jednak wiele momentów w
historii tej ziemi, które bardziej niż gdziekolwiek indziej uwypuklają potrzebę dialogu w
dążeniu do jedności chrześcijan.
- Dlaczego na spotkanie ekumeniczne został wybrany Drohiczyn?
GRUPA II
W Encyklice Un unum sint podkreśliłem, iż «dialog jest (...) naturalnym środkiem, który
pozwala porównać różne punkty widzenia, a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności,
jakie stanowią przeszkodę dla pełnej komunii między chrześcijanami» Ów dialog winien
odznaczać się umiłowaniem prawdy, gdyż «umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem
autentycznego dążenia do pełnej komunii między chrześcijanami. Bez tej miłości nie można by
stawić czoła obiektywnym trudnościom teologicznym, kulturowym, psychologicznym i
społecznym, jakie się napotyka przy omawianiu istniejących różnic. Z tym wymiarem
wewnętrznym i osobowym musi się zawsze łączyć duch miłości i pokory. Miłości do rozmówcy
i pokory wobec prawdy, którą się odkrywa i która może się domagać zmiany poglądów i
postaw»
- Czym jest dialog i czym powinien się odznaczać?
GRUPA III
„Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego Mistyczne
Ciało. Pojawiają się kolejne «stacje bolesne» na dziejowej 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”.
- Do czego prowadzą podziały między uczniami Chrystusa?
- Do czego nas zachęca Jan Paweł II?

GRUPA IV
„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.
Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami i zachęca nas do czynienia
wszystkiego, co tylko jest możliwe. Niech miłość wzajemna i umiłowanie prawdy będą
odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się niekiedy napięcia”.
- Co może nas skłonić do dialogu?
- Do czego człowiek jest zdolny dzięki miłości?
Po krótkiej pracy w grupach uczniowie odpowiadają na pytania, a K. zapisuje wnioski na
tablicy, pod datą pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie:
Przykładowy zapis (może być jednocześnie notatką)






10 czerwca 1999 r
Drohiczyn – różnorodność religii – potrzeba dialogu w dążeniu do jedności chrześcijan,
Dialog – pełen ducha miłości i pokory prowadzi do pełnej komunii między
chrześcijanami,
Podziały wśród uczniów Chrystusa ranią Kościół – potrzeba przyznania się do
popełnionych win i wybaczenia sobie nawzajem,
Miłość – siła, dzięki której słuchamy i poznajemy siebie nawzajem, uczy nowych dróg,
prowadzi do pojednania i jedności.

2. Najpiękniejszy wzór modlitwy o jedność – projekcja filmu, rozmowa kierowana
Jan Paweł II w swojej homilii wygłoszonej w Drohiczynie odwoływał się do słów Najwyższego
Kapłana – Jezusa Chrystusa. W przeddzień swojej męki i śmierci Jezus modlił się o przyszły
Kościół.
K. włącza fragment filmu – Ewangelia wg św. Jana – Prośba za przyszły Kościół
https://www.youtube.com/watch?v=nRm4MAh1lX4, data dostępu: 02.06.2017 r.
- Za kogo modli się Jezus?
- Na wzór kogo mamy stanowić jedność? (na wzór jedności jaka łączy Ojca i Syna)
W tych ostatnich chwilach Jezus nie myśli o sobie, ale o Kościele, który powstanie. Modli się
za każdego z nas i wyznacza nam zadanie. My mamy się modlić o jedność i realizować ją w

codziennym życiu. Potrzebujemy jedności, bo tylko ona rodzi przepiękne owoce miłości.
Swoim życiem powinniśmy przekonywać innych o miłości Boga do człowieka.
III. MOJE OSIĄGNIĘCIA
1. Drohiczyński krzyż wołaniem o jedność – prezentacja i medytacja zdjęć
K. prezentuje zdjęcia:

Popatrzcie w ciszy na te zdjęcia i pomyślcie, jakie uczucia wywołuje w Was rozdarty krzyż…
Po chwili K. czyta:
„Wspaniały symbol górował nad placem nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie:
rozdarty pionowo krzyż obwieszczał ranę podziałów Kościoła — ukrzyżowanie (po rosyjsku
„rozpiatije”) było zarazem klamrą spinającą, chroniącą przed rozpadem. A poniżej figury
Jezusa rozszczepiony krzyż wiązała Piotrowa sieć — symbol jednoczącego chrześcijaństwo
trudu Papieża. I ten właśnie drohiczyński krzyż był ołtarzem najczęściej w mediach
reprodukowanym”
http://www.mkorczyk.republika.pl/drohiczyn/index.html, data dostępu: 04.06.2017 r.
Uczniowie odpowiadają na wcześniej postawione pytanie…
Pierwsze zdjęcie to krzyż z ołtarza zbudowanego na przyjazd Papieża do Drohiczyna, drugie to
krzyż postawiony na 10 metrowym kopcu w 10 rocznicę tego wydarzenia. Krzyż, który z jednej
strony przypomina nam o podziale wśród chrześcijan, a z drugiej woła o jedność.
- Co młodzi ludzie, w waszym wieku mogą zrobić dla jedności w domu, rodzinie, środowisku?
K. wypisuje na tablicy propozycje uczniów:
 Szanuję kolegów należących do innego wyznania,








Modlę się za ludzi innych wyznań,
Modlę się o jedność chrześcijan,
Biorę udział w akcjach charytatywnych,
Wspólne święta w rodzinach mieszanych,
Uczestniczę w pogrzebach bliskich moich kolegów innych wyznań,
Otaczam szacunkiem miejsca kultu innych wyznań,..

Ekumenizm rozpoczyna się w sercu każdego człowieka. Potrzebujemy miłości, współpracy i
dialogu, żeby osiągnąć wspólny cel. Ludzie, którzy nie podejmują dialogu i nie próbują się
porozumieć nie mogą zbudować wspólnego dzieła. Człowiek bez zjednoczenia z Bogiem i bez
pomocy drugiego człowieka nie jest w stanie nic osiągnąć.
K. włącza krótki film mówiący o potrzebie wspólnego działania, aby osiągnąć pożądany cel:
https://www.youtube.com/watch?v=qErLIDTsoG0, data dostępu: 04.06.2017 r.
2. Dzień Podlasia – dniem modlitw o jedność – praca w grupach
Przed nami kolejny Dzień Podlasia.
- W jaki sposób możemy go uczcić?
Uczniowie w tych samych grupach, w których pracowali wcześniej, piszą po trzy propozycje, w
jaki sposób wierni diecezji drohiczyńskiej mogą uczcić kolejną rocznicę pobytu Papieża Jana
Pawła II w Drohiczynie…
Prezentacja pracy w grupach…
Po prezentacji poszczególnych grup K. przedstawia program tegorocznego Dnia Podlasia i
zachęca młodzież do wzięcia udziału w przygotowanych z tej okazji spotkań modlitewnych oraz
różnych atrakcji, dzięki którym można dzielić się wiarą oraz budować nowe przyjaźnie i
znajomości.
3. Powtórzenie wiadomości:
- Do czego wzywał Jan Paweł II podczas pobytu w Drohiczynie?
- W jaki sposób możemy dążyć do jedności? (przez dialog i miłość)
- Co symbolizuje drohiczyński krzyż?
4. Zapisanie notatki:
Dialog ekumeniczny – spotkania i rozmowy między przedstawicielami Kościołów i Wspólnot
chrześcijańskich, służące jedności chrześcijan.
Wnioski z tablicy:
10 czerwca 1999 r
 Drohiczyn – różnorodność religii – potrzeba dialogu w dążeniu do jedności chrześcijan,
 Dialog – pełen ducha miłości i pokory prowadzi do pełnej komunii między
chrześcijanami,




Podziały wśród uczniów Chrystusa ranią Kościół – potrzeba przyznania się do
popełnionych win i wybaczenia sobie nawzajem,
Miłość – siła, dzięki której słuchamy i poznajemy siebie nawzajem, uczy nowych dróg,
prowadzi do pojednania i jedności.

Buduję jedność w moim środowisku:
 Szanuję kolegów należących do innego wyznania,
 Modlę się za ludzi innych wyznań,
 Modlę się o jedność chrześcijan,
 Biorę udział w ekumenicznych akcjach charytatywnych,
 Wspólne święta w rodzinach mieszanych,
 Uczestniczę w pogrzebach bliskich moich kolegów innych wyznań,
 Otaczam szacunkiem miejsca kultu innych wyznań,..
Praca domowa:
Napisz krótki list do Papieża Jana Pawła II, w którym podziękujesz Mu za Jego pobyt w
Drohiczynie. Ważne jest, aby w liście padło zdanie: „dzięki tej wizycie… (otrzymałem/am;
zmieniło
się;
zauważyłem/am;
zrozumiałem/am;
doceniłem/am;
poznałem/am;
uwierzyłem/am; itp.)”.
5. Modlitwa:
Na zakończenie uczeń odczytuje modlitwę Jezusa za przyszły Kościół:
„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. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby
stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili
w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie
umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze
sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie
posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś,
w nich była i Ja w nich». (J 17,20-26)
Chwała Ojcu…

