DZIĘKUJEMY I PAMIĘTAMY – JAN PAWEŁ II W DROHICZYNIE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– Pogłębienie wiadomości na temat pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie,
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– Uczeń zna najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II,
– wie, do czego wzywał nas Papież podczas pobytu w Drohiczynie,
– omawia znaczenie symboli związanych z wizytą Jana Pawła II w Drohiczynie (Kopiec Podlaski,
ołtarz papieski, flaga Podlasia)
Umiejętności:
– Uczeń wyjaśnia fragmenty przemówienia Ojca Świętego,
– wyjaśnia, jak w codziennym życiu realizować przykazanie miłości,
Kształtowane postawy:
– Uczeń dziękuje Bogu za pobyt Papieża Polaka w Drohiczynie,
– włącza się w obchody kolejnej rocznicy pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie w swojej parafii i w
diecezji,
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, układanie puzzli, krzyżówka, analiza treści piosenki,
śpiew, praca w grupach, analiza treści przemówienia Jana Pawła II
Środki dydaktyczne: krzyżówka, puzzle w kopertach do pracy w grupach, prezentacja multimedialna
ze zdjęciami umieszczonymi w scenariuszu, karta pracy, fragmenty przemówienia Jana Pawła II
do pracy w grupach,

I.

PODRÓŻUJĘ

1. Modlitwa – modlitwa do Ducha Świętego
2. Kopiec Jana Pawła II w Drohiczynie – układanie puzzli, rozmowa kierowana
K. dzieli klasę na 4 grupy i każdej daje kopertę z układanką (puzzlami). Prosi uczniów o ich
ułożenie (zał.1SPIV). Uczniowie w wyznaczonych grupach układają obrazek. Po wykonaniu
pracy K. wyświetla ułożone przez uczniów zdjęcie na slajdzie.

- W jakim mieście znajduje się kopiec z krzyżem znajdujący się na zdjęciu?

- Kto z was był przy tym krzyżu lub przejeżdżał obok samochodem?
- Czy wiecie, dlaczego właśnie w tym miejscu postawiono ten krzyż?
- Od jak dawna stoi w Drohiczynie ten krzyż?
K. podsumowuje wypowiedzi uczniów:
W 1999 roku miała miejsce VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Szósty dzień
pielgrzymki – 10 czerwca – przywiódł Papieża Polaka do Drohiczyna. Kilka lat po tym
wydarzeniu biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz skierował do swoich diecezjan
przesłanie, aby na 10 – tą rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Drohiczyna zbudować kopiec z
podlaskiej ziemi, a na jego szczycie umieścić pęknięty krzyż. W ten sposób na zawsze zostanie
utrwalone to wielkie wydarzenie. Podlaski Kopiec powstał z kilkuset ton ziemi przywiezionej
przez wiernych z naszej i sąsiednich diecezji. Jego wysokość to prawie 10 m.
Docieramy dzisiaj na katechezie w to miejsce, które ma nam wszystkim przypominać
Osobę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz Jego pobyt w Drohiczynie. Zbliża się kolejna
rocznica wizyty Papieża Polaka w naszej diecezji. Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie do
czego wzywał nas Ojciec Święty oraz będziemy dziękować Panu Bogu za dar Jego obecności
na podlaskiej ziemi.
Zapiszcie temat:
T. Dziękujemy i pamiętamy – Jan Paweł II w Drohiczynie.
K. włącza kolejny slajd:

- Kogo widzimy na tym zdjęciu?
K. uzupełnia:
Biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz przywitał Papieża Polaka na podlaskiej ziemi.
II. ODKRYWAM
Przesłanie Jana Pawła II w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny – krzyżówka
Wielokrotnie na lekcjach religii rozmawialiśmy o Papieżu Janie Pawle II. Przypomnimy
sobie niektóre wydarzenia z Jego życia rozwiązując krzyżówkę. Jednocześnie poznamy hasło
VII pielgrzymki, czyli przesłanie z jakim przybył do swoich rodaków Papież w 1999 r.
1.

K. rozdaje każdemu uczniowi krzyżówkę (zał.2SPIV), którą rozwiązujemy wspólnie.
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1. Ulubiona piosenka Jana Pawła II
2. Miasto w Polsce, gdzie Jan Paweł II był biskupem
3. Ulubione miejsca papieskich wędrówek
4. Nazwisko papieża Jana Pawła II
5. Pierwsza parafia ks. Karola Wojtyły
6. Pierwszy kierunek studiów Karola Wojtyły
7. Miejsce, gdzie rezyduje papież
8. Imię brata papieża Jana Pawła II
9. Miejsce urodzenia Jana Pawła II
10. Znaczenie słów Totus Tuus
11. Tak wołano na Karola Wojtyłę, gdy był chłopcem
12. Inny tytuł używany na określenie papieża
13. Jeden ze sportów uprawianych przez papieża Jana Pawła II
14. Imię matki papieża Jana Pawła II
15. Jeden z darów Ducha Świętego, który otrzymał Jana Paweł II
Po rozwiązaniu krzyżówki chętny uczeń odczytuje hasło, a K. zapisuje je na tablicy.
K. uzupełnia:
Słowa „Bóg jest Miłością” towarzyszyły Papieżowi w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny.
Rozpoczynając tę pielgrzymkę Jan Paweł II powiedział: „U schyłku kończącego się tysiąclecia,

a zarazem na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć
wielką tajemnicę Boga, który jest Miłością”.
Symbolika papieskiego ołtarza w Drohiczynie – oglądanie i opisywanie zdjęcia
ołtarza
W Drohiczynie został przygotowany piękny ołtarz na przyjazd Głowy Kościoła.
Przyjrzyjcie mu się uważnie.
K. włącza kolejny slajd:
2.

- Co znajduje się w centralnej części ołtarza?
- Jak wygląda krzyż?
- Jakie jeszcze elementy zostały umieszczone na ołtarzu?
K. podsumowuje:
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 widnieje napis „Bóg jest Miłością”, który wskazuje wszystkim
drogę do pojednania.
Przy tym ołtarzu Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu odprawianemu w Drohiczynie.
K. włącza kolejny slajd:

3.

Wezwanie Jana Pawła II skierowane do wiernych zgromadzonych w Drohiczynie –
analiza fragmentów przemówienia papieskiego wygłoszonego podczas nabożeństwa
ekumenicznego w Drohiczynie

Słowami „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem” rozpoczął swoje przemówienie Jan Paweł II podczas nabożeństwa
ekumenicznego w Drohiczynie. To wezwanie do miłości i jedności wszystkich chrześcijan
przewijało się przez całą naukę skierowaną do zgromadzonych na drohiczyńskich błoniach.
Otrzymacie fragmenty papieskiego przemówienia, waszym zadaniem będzie podkreślić w nich
do czego zobowiązuje nas przykazanie miłości, które zostawił nam Chrystus jako swój
testament.
K. rozdaje uczniom fragmenty przemówienia papieskiego (dwa różne fragmenty – jedna kartka
na jedną ławkę), uczniowie podkreślają do czego nas zobowiązuje przykazanie miłości
(zał.3SPIV)
GRUPA I
„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”.
GRUPA 2
„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”.
Po wykonaniu pracy w ławkach na tablicy powstaje zapis:
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI ZOBOWIĄZUJE NAS, ABYŚMY:
- kroczyli drogą jedności,
- słuchali słów Jezusa,
- dzielili się tym, co posiadamy,
- słuchali siebie nawzajem,
- dawali świadectwo Ewangelii,
- umieli sobie przebaczać,
- kroczyli właściwymi drogami,
- ...

III. ZOSTAJĘ UBOGACONY
1.

Wypełniam w codziennym życiu wezwanie Papieża Polaka – rozmowa kierowana

- Czy łatwo jest wypełniać w codziennym życiu przykazanie miłości? (...)
K. podsumowuje wypowiedzi uczniów:
Przykazanie miłości rozciąga się na wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nas denerwują,
których nie lubimy, którzy mają inne przekonania. Prawdziwa miłość polega na tym, że dla
wszystkich pragniemy dobra. Wiemy dokładnie, że nie jest to łatwe i proste w codziennym
życiu, ale tego wymaga od nas Chrystus. Musimy pamiętać, że każdy człowiek jest dzieckiem
Boga. Żyć miłością to w każdej chwili swego życia być wiernym krzyżowi i Ewangelii.
2.

Dziękuję Bogu za dar obecności Jana Pawła II na podlaskiej ziemi – śpiew pieśni

Wypełnianie przykazania miłości w codziennym życiu niech będzie naszym dziękczynieniem
za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie. Dziś już patrzy na nas z Domu Ojca i z
pewnością cieszy go fakt, że dzieci z Podlasia wprowadzają w życie słowa, które nam
pozostawił.
K. rozdaje uczniom tekst pieśni „W dolinie Góry Zamkowej” i krótko wyjaśnia:
Pieśń tę śpiewano w Drohiczynie podczas pobytu Papieża Jana Pawła II w tym mieście. Jej
słowa wyrażają szczęście i radość z powodu Jego przyjazdu do Drohiczyna. My również ją
zaśpiewajmy dziękując Bogu za dar obecności Papieża Polaka na podlaskiej ziemi.
K. śpiewa z uczniami pieśń lub włącza jej nagranie. Można skorzystać ze strony:
http://gloria.tv/?media=355015&language=YiwzPCkSG6u
W dolinie Góry Zamkowej
Leniwie przepływa Bug.
Leży tu miasto Drohiczyn,
Ziemi podlaskiej gród.
Drohiczyn, Drohiczyn, jak dumnie nazwa ta brzmi,
Drohiczyn, Drohiczyn, hołd wielki składamy Ci.
Drohiczyn szczęściem dziś żyje,
Bo Ojca wita Świętego,
Radości nikt już nie kryje
Z daru tak wspaniałego.
Drohiczyn wszystko pamięta:
Ojcowski uśmiech i słowa.
Do wspomnień tych chętnie sięga,
Na zawsze wdzięczność zachowa.

Dzień pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie Dniem Podlasia – wyjaśnienie symboliki
Flagi Podlasia
Dla uczczenia wielkiej Osoby Jana Pawła II, dzień Jego pobytu w Drohiczynie, czyli 10
czerwca, został ogłoszony Dniem Podlasia. Została również ustanowiona Flaga Podlasia.
K. włącza kolejny slajd:
3.

- Jakie barwy widzimy na fladze?
- W skład jakich flag wchodzą te barwy? (Polski i Watykanu)
- Co zostało umieszczone w części środkowej flagi?
- Gdzie już widzieliście taki krzyż?
K. wyjaśnia:
Kolor żółty symbolizuje szlachetność, moc, dobro i światło; biały – czystość, uczciwość i
szczerość, czerwony – miłość, odwagę i poświęcenie. Flaga podkreśla kraj pochodzenia Jana
Pawła II oraz jedność Polski ze Stolicą Apostolską. Pęknięty krzyż to figura z ołtarza
papieskiego w Drohiczynie.
Powtórzenie wiadomości:
- Jakie było hasło VII pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny?
- Którego dnia Jan Paweł II przybył do Drohiczyna?
- Do czego wzywał nas Jan Paweł II podczas pobytu w Drohiczynie?
- Jak wygląda flaga Podlasia?

Notatka:
- krzyżówka,
- karta pracy (zał.4SPIV)
K. rozdaje uczniom karty pracy i odczytuje zadania do wykonania:

POSTARAM SIĘ:

1.
2.
3.
4.

W małą ramkę wpisz datę wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie
W dużą ramkę wpisz hasło VII pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
Dorysuj przy krzyżu flagę Podlasia i odpowiednio ją pokoloruj
W kopcu wypisz, które z wezwań Ojca Świętego postarasz się wprowadzić w swoje życie
(skorzystaj z treści zapisanych na tablicy)

Praca domowa:
1. Ułóż modlitwę dziękczynną za pobyt Jana Pawła II w Drohiczynie
2. Włącz się w obchody kolejnej rocznicy Jana Pawła II na podlaskiej ziemi
3. Modlitwa – dziękczynna
Podziękujmy Bogu za dar obecności Jana Pawła II na podlaskiej ziemi...
„Dzięki o Panie, składamy dzięki ...”
Źródła:
http://www.drohiczynska.pl/?action=jp2&id=2
http://www.drohiczynska.pl/?action=jp2&id=1
http://mateusz.pl/jp99/pd/0610/
http://info.wiara.pl/doc/171141.Kopiec-Jana-Pawla-II-w-Drohiczynie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/pielgrzymka1999/kronika.ht
ml

