CZY POTRZEBNA JEST JEDNOŚĆ WŚRÓD CHRZEŚCIJAN? – JAN
PAWEŁ II W DROHICZYNIE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– Przypomnienie przesłania płynącego ze spotkania z Janem Pawłem II w Drohiczynie,
– Przybliżenie znaczenia jedności wśród chrześcijan
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– Uczeń, opowiada o pobycie Jana Pawła II w Drohiczynie,
– wymienia działania, które wpływają na jedność,
– wymienia miejsca upamiętniające pobyt Jana Pawła II w Drohiczynie,
Umiejętności:
– Uczeń wyjaśnia pojęcie „jedność chrześcijan”,
– wymienia cechy, które należy w sobie kształtować w dążeniu do jedności,
– wyjaśnia, że jedność wśród chrześcijan można osiągnąć przez wypełnianie przykazania miłości,
Kształtowane postawy:
– świętuje kolejną rocznicę pobytu Papieża Polaka w Drohiczynie,
– modli się o jedność chrześcijan,
Metody i formy pracy: pogadanka, opowiadanie, rozmowa kierowana, prezentacja i omówienie zdjęć
(prezentacja multimedialna), praca z tekstem, krzyżówka, gwiazda skojarzeń, oglądanie filmu,
dopasowywanie rysunków do fragmentów przemówienia,
Środki dydaktyczne: krzyżówka, zdjęcia lub prezentacja multimedialna, teksty z fragmentem
przemówienia Jana Pawła II w Drohiczynie, schematyczne rysunki, plansze z fragmentami
przemówień papieskich, fragment filmu,

I. SZUKAM
1. Modlitwa – „Ojcze nasz…”
2. Wspólne działanie prowadzi do jedności – opowiadanie, gwiazda skojarzeń
Posłuchajcie uważnie opowiadania:
O darze oliwek
Dawno, dawno temu, bóg wiatru postanowił się zemścić na pewnej wiosce, z której nie
dostawał już żadnego daru. Najpierw miał zniszczyć płody ziemi, a następnie samych ludzi.
Ziemia wydawała tam tylko oliwki, które hodowano z wielkim zamiłowaniem. I właśnie
dlatego stało się to, co się stało. Rośliny bowiem są wdzięczne tym, co je kochają. Kiedy
drzewka pojęły zamiar bożka, zapragnęły podziękować ludziom, dając im przykład.
Tak więc, pewnej nocy, bożek wyładował całą swoją wściekłość na gaju oliwnym. Rzucił
się na niego z niesłychaną gwałtownością, przeraźliwie wyjąc. Ale oliwki przygotowały się na
przyjęcie ataku. Każde drzewko splotło swoje gałęzie z gałęziami sąsiedniego drzewka, tak, że
tworzyły jakby jedną, ogromną i gęstą roślinę, wewnątrz której bożek wiązł, na próżno szukając
choćby jednego drzewka do wyrwania. Powtarzał natarcie raz, dwa, trzy razy, aż wreszcie,
wyczerpany, padł w dolince.
Jakiś człowiek pojął niezwykły dar oliwek. Pobiegł do wioski. A kiedy bożek wiatru
odpoczął i zaczął dziko świstać po ulicach i spadł jak jastrząb na chatki - nie znalazł w nich

nikogo. Wszyscy mieszkańcy zebrali się w świątyni: pośrodku dzieci, następnie kobiety, a za
nimi mężczyźni. Wszyscy razem tworzyli jeden wielki, zwarty kwiat; mieli złączone ręce i
ramiona, złączeni byli w jednym wielkim uścisku. Bożek wiatru odstąpił od zemsty.
Właśnie w owym czasie odkryto solidarność. Mówi się o niej jeszcze i dziś, choć teraz
zbyt wiele rąk zwisa obojętnie...
Pier D'Aubrigy
http://adonai.pl/opowiadania/zycie/?id=58, data dostępu: 28.05.2017 r.
- Co zaplanował bóg wiatru?
- W jaki sposób oliwki odparły atak bożka?
- Dlaczego bożek wiatru odstąpił od zemsty na ludziach?
- Co sprawiło, że oliwki i ludzie zostali uratowani?
K. zapisuje na tablicy:

JEDNOŚĆ
- Wypiszcie jak najwięcej skojarzeń ze słowem jedność…
Uczniowie podchodzą do tablicy i tworzą gwiazdę skojarzeń
Przykładowe skojarzenia: miłość, wspólnota, jeden cel, dobro, małżeństwo,…
- Czy potrzebujemy jedności w klasie i w szkole?
- Czy potrzebna jest jedność w rodzinach?
Jedność to wartość, która łączy ludzi.
Na dzisiejszej lekcji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebna jest jedność wśród
chrześcijan…
Zapiszcie temat:
Temat: Czy potrzebna jest jedność wśród chrześcijan? – Jan Paweł II w Drohiczynie
Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w wypowiedziach Ojca Świętego Jana
Pawła II oraz w Piśmie świętym.
II. ODKRYWAM
1. Jan Paweł II w Drohiczynie – fragment filmu, prezentacja zdjęć
Każdego roku przypominamy sobie największe wydarzenie, jakie miało miejsce w naszej
diecezji – mianowicie pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Drohiczyna.
- W którym roku Jan Paweł II był w Drohiczynie?

K. włącza fragment filmu (ok. 2 minuty) dostępny na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=u4q9A7NQc6I, data dostępu: 29.05.2017 r.
Po obejrzeniu pyta:
- Jakimi słowami Jan Paweł II rozpoczął swoje przemówienie?
- W jakiej intencji zebrani modlili się podczas nabożeństwa w Drohiczynie?
- Kogo Papież przywitał na początku przemówienia? (przedstawicieli różnych wyznań
chrześcijańskich)
Obecność przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich na nabożeństwie pod
przewodnictwem Głowy Kościoła w Drohiczynie uświadamia nam, że chociaż tak wielu ludzi
wierzy w Jednego Boga, to brakuje wśród wierzących jedności.
K. pokazuje zdjęcie ołtarza z Drohiczyna:

- Jak sądzicie, co symbolizuje pęknięty krzyż? (brak jedności wśród chrześcijan)
- Co łączy pęknięty krzyż w jedno? (Chrystus i sieć rybacka)
Jedność możemy osiągnąć, gdy będziemy kroczyć drogą wypełnioną miłością. O tym nam
przypomniał Papież Polak na drohiczyńskich błoniach.
2. Jan Paweł II w Drohiczynie wzywa do jedności – dopasowanie fragmentów
przemówienia papieskiego do schematycznych rysunków
K. wywiesza na tablicy schematyczne rysunki w dowolnej kolejności (zał.1SPV):

oraz na kartkach A4 fragmenty z przemówienia Jana Pawła II w Drohiczynie w określonej
kolejności (zał.2SPV). Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i głośno odczytują kolejne
fragmenty. Po odczytaniu jednego fragmentu próbujemy do niego dopasować rysunek
schematyczny. W miarę potrzeby K. wyjaśnia i podpowiada, jak poprawnie wykonać pracę.
Praca powinna wyglądać następująco:

„Trzeba nam, chrześcijanom zgromadzonym
dziś na tej wspólnej modlitwie wołać słowami
Izajasza: «Panie, naucz nas dróg swoich,
byśmy kroczyli Twoimi ścieżkami», abyśmy
mogli wspólnie, jako wyznawcy Chrystusa,
kroczyć tymi ścieżkami ku przyszłości.”
- O co prosimy Pana Jezusa? (…)
Powinniśmy wspólnie kroczyć jedną drogą, która doprowadzi nas do Chrystusa. Taka jest wola
Boga.

„w sercu Podlasia (…) od wieków spotykają
się chrześcijańskie tradycje Wschodu i
Zachodu. To miasto było zawsze otwarte na
katolików, prawosławnych i protestantów.”

K. wyjaśnia, że ta jedna droga, w pewnym momencie rozeszła się, gdyż nastąpił podział wśród
chrześcijan. Chociaż zmierzają do Chrystusa, to różnymi drogami…

„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.”

K. naprowadza uczniów: Chociaż drogi idą w tym samym kierunku, blisko siebie, to jednak nie
są jedną drogą…

„Albowiem «wierzyć w Chrystusa znaczy
pragnąć jedności (…)
Jesteśmy zatem wezwani, aby budować
jedność.”

- Co to znaczy, wierzyć w Chrystusa? (…)
- Do czego jesteśmy wezwani? (…)
Jedność to jedna droga do Boga, a na niej szczęśliwi ludzie…
Ta jedność jest potrzebna wśród chrześcijan, bo tego pragnie Bóg.
III ZOSTAJĘ UBOGACONY
1. Buduję jedność w swoim otoczeniu – praca z tekstem biblijnym, krzyżówka
K. rozdaje uczniom teksty biblijne (jeden na ławkę)(zał.3SPV) i prosi, aby chętny uczeń głośno
przeczytał:
A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania,
jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i
jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden
jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa]
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4,1-6)
- Do czego nas zachęca św. Paweł w Liście do Efezjan?
- Jakie cechy powinniśmy w sobie kształtować, aby osiągnąć jedność?
K. rozdaje uczniom krzyżówki (zał.4SPV). Ich zadaniem jest wpisać cechy, które wymienia w
Liście do Efezjan św. Paweł, które powinni w sobie kształtować chrześcijanie.
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Święty Paweł przypomina nam, że jest jeden Bóg, który jest Ojcem wszystkich ludzi, jest jedna
wiara i jeden chrzest.
Bóg chce, aby wszyscy chrześcijanie doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego.
Taka jest wola Boga, dlatego musimy zabiegać o jedność w naszym najbliższym otoczeniu,
kształtując w sobie cechy o których wspomina św. Paweł. Musimy modlić się, aby kiedyś
nastała jedna Owczarnia i jeden Kościół. O tym przypominał nam Jan Paweł II podczas
nabożeństwa odprawianego w Drohiczynie.
2. Pamiętam o wezwaniu św. Jana Pawła II i świętuję Dzień Podlasia – rozmowa
kierowana, prezentacja zdjęć
Aby wezwanie św. Jana Pawła II było wciąż w naszych sercach i pamięci, dzień Jego pobytu
w Drohiczynie został ogłoszony Dniem Podlasia. Każdego roku świętując to wydarzenie
przypominamy sobie Jego słowa i staramy się je realizować w naszych środowiskach.
K. przedstawia program Dnia Podlasia z bieżącego roku i zachęca uczniów do włączenia
się w jego obchody.
K. pokazuje zdjęcia przedstawiające miejsca upamiętniające pobyt Ojca Świętego w
Drohiczynie:
a. Miejsce lądowania Papieża Jana Pawła II na drohiczyńskiej ziemi:
http://www.podlasie24.pl/?pageId=51&galleryId=15030, data dostępu: 30.05.2017 r.

b. Kopiec Pamięci Podlasia:
http://www.drohiczyn.pl/art,91,cozobaczyc.html, data dostępu: 30.05.2017 r.

K. krótko wyjaśnia znaczenie tych miejsc:
Miejsca te przypominają nam szczególny czas – obecność św. Jana Pawła II w Drohiczynie.
W miejscu lądowania śmigłowca stoi kamień z pamiątkową tablicą oraz Jubileuszowa Kaplica
Jezusa Miłosiernego. Została poświęcona 5 czerwca 2016 roku – w 25 rocznicę powstania
diecezji drohiczyńskiej.
Kopiec Pamięci Podlasia powstał w miejscu, gdzie Jan Paweł II 10 czerwca odprawił
nabożeństwo ekumeniczne. Został uroczyście odsłonięty i poświęcony w 10 rocznicę tego
wydarzenia. Jest usypany z kilkuset ton ziemi przywiezionej przez wiernych z wszystkich
parafii naszej diecezji. Ma 10 metrów wysokości, a wieńczy go pęknięty krzyż – symbol
podziałów w chrześcijaństwie – połączony jedynie ramionami ukrzyżowanego Chrystusa i
siecią rybacką św. Piotra.
To w tych miejscach każdego roku, wierni z całej diecezji gromadzą się na wspólnej modlitwie,
dziękując Bogu za czas łaski, jakim był pobyt Świętego na drohiczyńskiej ziemi.
3. Utrwalenie wiadomości:
- Co było największym wydarzeniem w historii Diecezji Drohiczyńskiej?
- O co w szczególny sposób modlono się podczas nabożeństwa w Drohiczynie?
- Jakie cechy trzeba w sobie kształtować, aby osiągnąć jedność?
- Czy jest potrzebna jedność wśród chrześcijan?
4. Zapisanie notatki:
10 czerwca 1999 r. – JAN PAWEŁ II w DROHICZYNIE
„Albowiem «wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności (…)
Jesteśmy zatem wezwani, aby budować jedność.”
Jedność jest potrzebna wśród chrześcijan, bo taka jest wola samego Boga.
Wklejają krzyżówkę

Praca domowa:
Ułóż modlitwę o jedność wszystkich chrześcijan.
5. Modlitwa – śpiew pieśni
„Abyśmy byli jedno…”

