
JAN PAWEŁ II – KANONIZACJA 

KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Temat lekcji: Bóg bogaty w miłosierdzie – duchowe przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II

Kontekst egzystencjalny bądź treściowy, do którego nawiązujemy: Lekcja jest związana z bezpośrednim

przygotowaniem do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Ma wpisać się w przygotowanie młodzieży 

do tego wydarzenia, które nastąpi 27 kwietnia 2014 r. w niedzielę miłosierdzia. Jest także wprowadzeniem 

do inicjatywy rozesłania po wszystkich diecezjach „Iskry miłosierdzia” – płomienia, który zostanie zapalony

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w IV Niedzielę Wielkiego Postu.

Cel lekcji:
Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

 przygotowanie młodzieży do dnia kanonizacji bł. Jana Pawła II
 odkrywanie nauczania bł. Jana Pawła II na temat miłosierdzia
 ukazanie wartości ludzkiego miłosierdzia w życiu.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 po lekcji wymienia ludzkie biedy i bóle znane z codziennego życia
 na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji jak i na podstawie własnego doświadczenia podaje 

czym jest Miłosierdzie Boże i miłosierdzie ludzkie
 po zajęciach potrafi odpowiedzieć na pytanie: Jak pogodzić wielką miłość Boga z tym wszystkim co 

staje się biedą ludzką?
 po lekcji wymienia, te rysy życia bł. Jana Pawła II, które sprawiły, że już niedługo zostanie on 

ogłoszony świętym
 po lekcji wymienia promyki dobra jakie mogą być darem na dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II
 na podstawie analizowanych tekstów oraz wiedzy zdobytej podczas lekcji wskazuje jak rozwiązać 

trudności pojawiające się na drodze życia
 po lekcji zna inicjatywy jakie będą miały miejsce w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II

Metody 
 Elementy wykładu,

 Rozmowa kierowana,

 Dialog,

 Analiza zdjęć,

 Praca z tekstem,

 Recepta – próba rozwiązania problemu,

Organizacyjne formy pracy uczniów 



 Zbiorowa

 W grupach

 Indywidualna

Środki i pomoce dydaktyczne: 

 Tablica, kreda, zeszyt ucznia, długopisy, magnesy

 Zdjęcia przedstawiające różne bóle i ludzkie tragedie

 Psalm 129, modlitwa przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II - tekst

 Fragment homilii Jana Pawła II – Kraków Łagiewnik

 Napis: BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE

 Zdjęcie bł. Jana Pawła II

 Zdjęcie zapalonej świecy, bądź świeca i zapałki

 Małe karteczki

Zdania do zapisania: 
Notatkę stanowią osobiste notatki uczniów zwłaszcza dotyczące analizy fragmentu homilii Bł. Jana 
Pawła II. Przygotowana kartka z trudnościami życiowymi oraz recepta na rozwiązanie problemu.



Przebieg zajęć Treści i zadania metodyczno-dydaktyczne
Pomoce

Dydaktyczne
Czas

Część wstępna  Uczniowie wraz z nauczycielem 
wchodzą do klasy i zajmują miejsca. 

 Następuje sprawdzenie listy 
obecności. 

- Dziennik. 3 minuty

Modlitwa Zajęcia jak zawsze rozpoczynamy modlitwą. 
Nauczyciel wprowadza w modlitwę zachęca by
dzisiaj w sposób szczególny pomyśleć o 
wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób 
cierpią. Prosi by ta modlitwa na początku lekcji
była skierowana w ich intencji. Odmawiamy 
Psalm 129. Jeżeli uczniowie potrafią można to 
zrobić z podziałem na wersety jak zostało to 
zaznaczone w (Załącznik 1).

- Wydruk 
modlitwy 
- Psalm 129 – 
Załącznik 1

3 minuty

Część wstępna – 
wprowadzenie w temat

Na tablicy za pomocą magnesów nauczyciel 
przyczepia różne zdjęcia powycinane z gazet. 
Zdjęcia przedstawiają ludzkie biedy. Mogą to 
być zdjęcia zniszczonych przez używki ludzi, 
zdjęcie z wojny, rozpłakana osoba, zniszczone 
ludzkie życie, grób, zdjęcie po trzęsieniu ziemi,
skutki terroryzmu, itp…
Następnie nauczyciel nawiązuje do modlitwy z 
początku lekcji oraz do zdjęć, które pojawiły 
się na tablicy. Uczniowie mogą wymienić 
jeszcze inne znane im biedy ludzkie.
Analizując sytuacje nauczyciel stwierdza, że 
każdy z nas w swoim życiu spotyka się z 
różnego rodzaju biedami: tymi fizycznymi i 
tymi, które dotyczą ludzkiego życia, ludzkiego 
ducha. Nauczyciel podkreśla, że największą 
biedą ducha ludzkiego jest grzech, z niego 
wypływają wszystkie inne biedy.

- Zdjęcia z 
gazet, magnesy

5 minut

Miłosierdzie Boga Na tablicy nauczyciel umieszcza wydrukowany
napis lub zapisuje słowa: BÓG BOGATY W 
MIŁOSIERDZIE.
Następnie stawia uczniom kolejne pytania, na 
które młodzież odpowiada:

 Co to jest Boże Miłosierdzie?
 Czy o człowieku można powiedzieć, że 

jest miłosierny?
 Kiedy człowieka nazywamy 

miłosiernym?
 Czy Miłosierdzie Boże to to samo co 

miłosierdzie ludzkie?
Uczniowie podejmują dyskusję. Następnie 
nauczyciel nawiązuje do zapisanego na tablicy 
hasła. Jest to hasło ostatniej pielgrzymki bł. 
Jana Pawła II do ojczyzny. Nauczyciel stawia 
pytanie:

 Jak pogodzić wielką miłość Boga z tym
wszystkim co staje się biedą ludzką?

- tablica, kreda, 
- napis Bóg 
bogaty w 
miłosierdzie

5 minut



Próba odpowiedzi na pytanie.

Jan Paweł II – wielki 
orędownik Miłosierdzia 
Bożego

Zapoznajemy uczniów z fragmentem homilii 
Jana Pawła II wygłoszonej w Krakowie-
Łagiewnikach podczas poświęcenia 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Papież stara 
się w niej pokazać to wszystko, co ma być 
odpowiedzią na wszelką ludzką biedę. Papież 
pokazuje w swojej wypowiedzi czego dziś 
potrzebuje świat. Uczniowie słuchają homilii 
odtwarzanej z płyty bądź czytanej przez 
nauczyciela. W trakcie starają się odczytać na 
co papież Jan Paweł II wskazuje jako 
odpowiedź na zło i bolączki współczesnego 
świata? Zadaniem uczniów jest wskazanie 
także na to do czego wzywał papież wszystkich
Polaków, jakie zadanie nam postawił?

- fragment 
homilii Jana 
Pawła II, 
załącznik 2,

12 minut

Bł. Jan Paweł II – świętym Następnie nauczyciel przypomina uczniom, iż 
niedługo bo 27 kwietnia będziemy przeżywać 
historyczne wydarzenie jakim będzie 
kanonizacja papieża bł. Jana Pawła II. Na 
tablicy można zaczepić jego zdjęcie. Podkreśla,
że w życiorysie Jana Pawła II moglibyśmy 
wymienić wiele charakterystycznych rysów 
wskazujących na Jego święte życie. Jednym z 
nich jest: Bycie orędownikiem Miłosierdzia 
Bożego. Wspólnie z uczniami nauczyciel stara 
się wymienić, co sprawiło, że Jana Pawła II 
kościół wynosi na ołtarze?

Zdjęcie bł. Jana 
Pawła II, 
załącznik 3,

4 minuty

Jan Paweł II – iskra 
miłosierdzia

W kolejnym etapie lekcji nawiązujemy do 
zbliżającego się dnia kanonizacji bł. Jana 
Pawła II. Nauczyciel podkreśla, że w IV 
niedzielę postu w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, zostanie zapalony 
płomyk miłosierdzia, który zostanie 
dostarczony do wszystkich diecezji w Polsce. 
Na tablicy można przyczepić namalowaną 
świecę, bądź zapalić świecę w sali. 
Podkreślamy, że ten płomyk to pewien symbol.
Ma on ukazać jasne płomyki dobra. Wraz z 
młodzieżą staramy się znaleźć jak największą 
liczbę takich promyków, darów dobra, które 
możemy uczynić w związku z kanonizacją bł. 
Jana Pawła II. Mają to być konkretne dary.

Zdjęcie 
zapalonej 
świecy 
(załącznik 4), 
bądź zapalona 
świeca

5 minut

Mój ból – próba 
rozwiązania.

Na zakończenie rozdajemy uczniom małe 
karteczki. Uczniowie zapisują na nich jakiś 
swój obecny ból trudność, którą przeżywają. 
Praca jest indywidualna. Należy zaznaczyć, że 
nie trzeba będzie tych kartek odczytywać. 
Następnie prosimy, by na podstawie dzisiejszej
lekcji postanowili poszukać jakiegoś lekarstwa 
na ten ból, który aktualnie przeżywają. Może to
będzie, coś z wypowiedzi bł. Jana Pawła II, 
może coś z propozycji darów na dzień 

Małe karteczki, 
długopis

5 minut



kanonizacji. Propozycje rozwiązania 
zapisujemy na drugiej stronie i proponujemy jej
zastosowanie. Można tutaj przypomnieć 
uczniom, że w wielu przypadkach pierwszym 
krokiem do rozwiązania problemów jest 
spotkanie z Miłosierdziem Bożym w 
sakramencie pokuty.

Modlitwa na zakończenie Jeden z uczniów odczytuje modlitwę, w której 
jest prośba o dar kanonizacji.

Tekst modlitwy 
o dar 
kanonizacji. 
Załącznik 5.

2 minuty.

Opracował ks. mgr lic. Piotr Pierzchała



Załączniki:

Załącznik 1.

PSALM 129(128)

Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy
Pieśń stopni. 

Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - 
niech powie Izrael - 

bardzo mnie gnębili od mojej młodości, 
lecz nie zdołali mnie przemóc. 

Poorali mój grzbiet oracze, 
wyżłobili długie bruzdy. 

Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał 
więzy występnych. 

Niech się zawstydzą i odstąpią 
wszyscy, co nienawidzą Syjonu. 

Niech się staną jak trawa na dachu, 
która usycha, zanim ją wyplenią. 

Nie napełni nią kosiarz swej ręki 
ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza. 

Nie powiedzą także przechodnie: 
"Błogosławieństwo Pańskie nad wami!" 
"Błogosławimy wam w imię Pana!"

Załącznik 2.

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa  Chrystusa,  na  przebłaganie  za  grzechy nasze  i  świata  całego;  (...)  dla  Jego bolesnej  Męki  miej
miłosierdzie dla nas i świata całego” („Dzienniczek”, 476).

Dla  nas  i  świata  całego...  Jak  bardzo  dzisiejszy  świat  potrzebuje  Bożego  Miłosierdzia!  Na wszystkich
kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panują
nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które
koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba



miłosiernej  miłości  Boga,  w  świetle  której  odsłania  się  niewypowiedziana  wartość  każdego  ludzkiego
istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez
pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech
to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się
spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne
Jego przyjście”  (por.  „Dzienniczek”,  1732).  Trzeba tę  iskrę Bożej  łaski  rozniecać.  Trzeba przekazywać
światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom
Bożego Miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia!
Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-
Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r
http://www.niedziela.pl/artykul/94753/nd/Zawierzenie-swiata-Bozemu-Milosierdziu 

Załącznik 3.

http://www.niedziela.pl/artykul/94753/nd/Zawierzenie-swiata-Bozemu-Milosierdziu


http://www.janaipawla.pl

Błogosławiony Jan Paweł II
Załącznik 4.

http://www.janaipawla.pl/
http://www.janaipawla.pl/


Załącznik 5.

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

http://adonai.pl/jp2/?id=66

http://adonai.pl/jp2/?id=66
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