
 

1. Religia, 14 maja 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat: Pan Jezus wybiera świętego Piotra na swego zastępcę. 
 "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – OPOWIEŚĆ O PRAWDZIWYM PRZYJACIELU PANA BOGA" 
Możecie  obejrzeć film pt Blessed John Paul II and Children dostępny na kanale YouTube. 
 
Pan Jezus kocha wszystkich ludzi. Chce, żeby wszyscy ludzie byli dla siebie dobrzy, okazywali sobie 
miłość, szli dobrą drogą i osiągnęli niebo. Lecz Pan Jezus miał wrócić do Ojca – odejść do nieba. 
Dlatego ustanowił swego zastępcę na ziemi i w ten sposób czuwa nad nami, prowadzi nas. 
Pan Jezus ustanowił swoim zastępcą na ziemi świętego Piotra. Jemu to przekazał naczelną władzę w 
Kościele. Przygotowywał go do pełnienia tej funkcji. Dlatego zwrócił się do niego z zapytaniem o to 
czy Go kocha, a potem powiedział mu, aby troszczył się o wszystkich tych, którzy są dla Pana Jezusa, 
jak owce dla Pasterza… Poleceniem „Paś owce moje” Pan Jezus przekazał świętemu Piotrowi nie tylko 
władzę nad Kościołem, ale także całą swoją miłość do ludzi. Po śmierci świętego Piotra władzę tę 
objął jego następca, i tak jest do dzisiaj. Każdy papież, czyli Ojciec Święty prowadzi nas do Boga, jako 
następca świętego Piotra. Papież – jest ojcem wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa. Papieżowi 
pomagają biskupi i kapłani.  

• Jak ma na imię obecny Papież – Ojciec Święty? (Franciszek) 

• Gdzie mieszka Papież? ( w Bazylice św. Piotra w Rzymie, w Watykanie) 
42 lata temu cały świat oczekiwał, po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I na jego następcę. Nowym 
Papieżem został arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła z Polski. Po raz pierwszy od prawie 
500 lat papieżem został nie Włoch, ale z pochodzenia ktoś inny. 
Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, należy już do grona Świętych w 
niebie. 
Był niezwykłym Człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu 
ludzi, a nawet narodów. Z okazji setnej Rocznicy Urodzin, którą będziemy obchodzić 18 maja, chcę 
przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w 
naszych myślach i sercach 

 
Uważne posłuchajcie tekstu opowiadania poświęconego osobie św. Jana Pawła II, gdyż później  
proszę, aby Rodzice w moim imieniu zadali Wam kilka pytań. Postarajcie się prawidłowo na nie 
odpowiedzieć. 
 "Karol -chłopiec, który został papieżem"  
 Opowieść ta zaczyna się dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było ani was, ani waszych 
rodziców a może  nawet ani babci i dziadka. Ale słuchajcie uważnie, bo to nie jest bajka, tylko 
prawdziwa historia. W małym polskim mieście Wadowice, urodził się pewien wyjątkowy chłopiec. 
Miał na imię Karol, a nazywał się Wojtyła. Jego mama miała na imię Emilia a tata Karol. Karol był 
bardzo grzecznym oraz bardzo dobrym chłopcem i miał coś wyjątkowego: miał piękne serce w 
którym mieszkał Jego najlepszy Przyjaciel Pan Bóg. Karol bardzo często się modlił, czyli rozmawiał ze 
Swoim Najlepszym Przyjacielem Panem Bogiem, a wtedy jego serce stawało się jeszcze piękniejsze. 
Kiedy Karol Wojtyła był już duży to wszyscy myśleli, że zostanie sławnym aktorem albo że będzie pisał 
wiersze. Ale pewnego dnia, kiedy Karol się modlił usłyszał w swoim sercu cichy głos: -"Karolu, Karolu, 
pójdź za Mną." -Czy to woła mnie Pan Bóg?- zastanawiał się Karol i zaczął się jeszcze bardziej modlić a 
jego serce stawało się jeszcze piękniejsze. Modląc się Karol odkrył, że to zaprasza go Sam Pan Bóg i 
postanowił, że zostanie księdzem. I rzeczywiście, Karol Wojtyła został księdzem, a po wielu, wielu 
latach został wybrany na papieża czyli zastępcę Pana Jezusa na Ziemi. Jako papież przyjął imię Jan 
Paweł II i podróżował po całym świecie, żeby mówić wszystkim ludziom, że Pan Bóg ich bardzo kocha. 
A po swojej śmierci został ogłoszony świętym. To znaczy, że jest teraz bardzo blisko swojego 
Najlepszego Przyjaciela Pana Boga w niebie, który przytula Go do Swego Serca. 



 
Zdania  sprawdzające uważne słuchanie. Odpowiedzcie: Tak lub Nie: 
1. Bohater opowiadania nazywał się Karol Wojtyła (Tak). 
2. Karol Wojtyła pochodził z Francji ( Nie). 
3. Karol Wojtyła został aktorem ( Nie). 
4. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. (Tak). 
5. Jako papież Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł I? (Nie). 
6. Jan Paweł II po swojej śmierci został ogłoszony świętym. (Tak). 
7. Święty to prawdziwy przyjaciel Pana Boga. (Tak). 
8. W sercu Jana Pawła II mieszkał jego najlepszy przyjaciel Pan Bóg. (Tak). 
Czy udało się Wam prawidłowo odpowiedzieć? 
 
Posłuchajcie, jakich pozdrowień skierowanych do dzieci z Polski używał papież. 
 Jan Paweł II: "Pozdrawiam dzieci z Polski. Cieszę się bardzo, że przybyłyście do Rzymu, że jesteście 
obecne tu na placu św. Piotra, bo w taki sposób dajecie świadectwo, że chcecie iść przez życie z 
Panem Jezusem. On również chce być zawsze z wami. On rozumie Wasze pragnienia i czeka na Waszą 
odpowiedź."  
 Święty papież Jan Paweł II powiedział, że Pan Jezus kocha każdego z was i czeka na Waszą 
odpowiedź. 
Fragment z listu do dzieci Jana Pawła II: "Drogie Dzieci, Kochajcie Pana Jezusa."  
 My także możemy naśladować Pana Jezusa i św. Jana Pawła II. A robimy to czyniąc dobre uczynki.  
Czy robicie dobre uczynki każdego dnia? 
Jan Paweł II stoi teraz w niebieskim oknie u Swego Przyjaciela Pana Boga- jest świętym. 
Możecie zaśpiewać piosenkę pt. „Święty Uśmiechnięty”. Jeśli jej nie znacie, to jest okazja,  aby się 
nauczyć. Poproście Rodziców, aby poszukali Wam na youtube. Poproście jeszcze, aby znaleźli 
ulubioną pieśń św. Jana Pawła II, pt. „Barka”. Pośpiewajcie trochę. Na pewno ładnie śpiewacie. Teksty 
poniżej. Z Panem Bogiem. 
 
"Święty Uśmiechnięty" 
Ref: Taki duży, taki mały, może świętym 
być. 
Taki gruby, taki chudy, może świętym być. 
Tak i ja i tak i ty może świętym być. 
Taki ja i taki ty może świętym być. 
1.Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 
Kocha bliźniego, jak siebie samego. 
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 
Kocha bliźniego, jak siebie samego. 
ref: Taki duży, taki mały . . . 
2.Kto się nawróci, ten się nie smuci: 
każdy święty chodzi uśmiechnięty. 
Tylko nawrócona jest zadowolona: 
każda święta chodzi uśmiechnięta. 
ref: Taki duży, taki mały . . . 
3.Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 
Bo święta załoga kocha tylko Boga. 
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 
bo święta załoga kocha tylko Boga. 
ref: Taki duży, taki mały . . . 
4.Święty Tomaszu z Akwinu, święty Ignacy z 
Loyoli, 
święty Franciszku Xawery, święty 



Stanisławie Kostko, 
święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario 
Vianney, 
święty Janie Bosco, święta Katarzyno z 
Sieny... 
 

TEKST PIOSENKI 
BARKA: BARKA 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca 

Słów Bożych prawdą. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą 

I czyste serce. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu 

I samotności. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią 

I słowem życia. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów 
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