
Religia kl.6 11.05 i 13.05  Św. Jan Paweł II- 100 rocznica urodzin. 

W tym roku w maju obchodzimy 100 rocznicę urodzin wielkiego Polaka Świętego  

Jana Pawła II;  

1. Ważnym elementem naszej tożsamości jest pamięć, dlatego wspominamy by 

pamiętać, dlatego w tym tygodniu proponuję: 

11.05 

2. Obejrzyj – może jeszcze nie było okazji „Karol - człowiek, który został papieżem” 

https://www.youtube.com/watch?v=pxfRhZ0307E&list=PLs9AMOziqSnwEjN7YiYw

8feLsEa_B6nDf (3 godz.) lub  

3. „Świadectwo” 

https://www.youtube.com/watch?v=T541inqTq6s&list=PLs9AMOziqSnwEjN7YiYw

8feLsEa_B6nDf&index=4 (1,5 h) lub 

4. „Karol – papież, który pozostał człowiekiem” 

https://www.youtube.com/watch?v=qPx4KiFmgso  

13.05 

1. Na początek wejdź na stronę: 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/monumenti/webcam/tomba-del-

beato-giovanni-paolo-ii-.html   

2. To grób Św. Jana Pawła II. Powołując się na dane włoskich służb porządkowych, 

Stolica Apostolska ogłosiła, że podczas wystawienia ciała Jana Pawła II w bazylice św. 

Piotra od 4 do 7 kwietnia 2005 r.(czyli po śmierci, a przed pogrzebem), co minutę 

wchodziło do Bazyliki około 350 osób, a co godzinę 21 tys. Aby można było choćby 

przez parę sekund zobaczyć zmarłego Papieża i złożyć mu ostatni hołd, trzeba było 

czekać w kolejce o długości 5 km, co zajmowało średnio od 18 do 24 godzin.  

3. Do grobu Jana Pawła II nadal przychodzi tysiące pielgrzymów z całego świata. Co 

powoduje, że tak wielu ludzi odwiedza to miejsce i wyraża głęboki szacunek wobec 

wielkiego Polaka? 

4. Ludzie przychodzą do grobu bł. Jana Pawła II , ponieważ:  

• chcą oddać mu cześć, 

• był dla nich kimś ważnym, 

• kochali go, 

• podziwiali jego oddanie Bogu i ludziom, 
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• przypominają sobie jego nauczanie, 

• pragną doświadczyć jego bliskości, 

• proszą Boga za jego wstawiennictwem o potrzebne łaski, 

• proszą o cud uzdrowienia kogoś bliskiego albo siebie samego, 

• dziękują Bogu za jego życie i działalność, 

• modlą się za Ojczyznę, Kościół, rodziny, młodzież, 

• proszą Boga o ogłoszenie błogosławionego świętym. 

5. Pielgrzymowanie do grobu papieża Polaka jest dla ludzi ważnym doświadczeniem, 

czasem modlitwy, dziękczynieniem Bogu za dar Jana Pawła II. 

6. 18 maja tego roku przypada 100 – rocznica urodzin wielkiego Polaka, Świętego Jana 

Pawła II, dlatego go wspominamy. 

7. Pamiętasz podstawowe informacje z życiorysu? Sprawdź się: 

1. Kiedy urodził się Jan Paweł II? 

a) 18 maja 1920 roku, 

b) 15 sierpnia 1920 roku, 

c) 1 września 1939 roku. 

2. Gdzie urodził się Jan Paweł II? 

a) w Krakowie, 

b) w Warszawie, 

c) w Wadowicach. 

3. Jakie imię otrzymał na chrzcie? 

a) Jerzy, 

b) Karol, 

c) Jakub. 

4. Jak mieli na imię jego rodzice? 

a) Karol i Emilia, 

b) Józef i Genowefa, 

c) Henryk i Emilia. 

5. Jakie miał zadania do wykonania w kościele, gdy był chłopcem? 

a) pełnił funkcję ministranta, więc służył do Mszy Świętej, 

b) pełnił funkcję kościelnego, więc sprzątał kościół, 

c) nie chodził do kościoła. 

6. Jakiego sportu nie uprawiał przyszły papież? 

a) piłka nożna, 



b) tenis stołowy, 

c) jazda na nartach. 

7. Czym interesował się młody Karol Wojtyła? 

a) teatrem, 

b) znaczkami, 

c) fotografią. 

8. Co studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim? 

a) anglistykę, 

b) informatykę, 

c) polonistykę. 

9. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie? 

a) 1 listopada 1946 roku, 

b) 26 marca 1950 roku, 

c) 6 czerwca 1940 roku. 

10. Kiedy Karol Wojtyła został papieżem? 

a) 20 września 1970 roku, 

b) 16 października 1978 roku, 

c) 1 stycznia 1990 roku. 

9. Wielkich ludzi wspominamy, by inspirować się ich czynami. Wielcy Święci ludzie 

wskazują nam drogę do nieba i swoim wstawiennictwem nam w niej pomagają. Obchody 100 

rocznicy będą w mediach, weź udział online – możecie napisać w czym wzięliście udział, jaki 

film dokument odgadnęliście.  

10. "Nie zastąpi Ciebie nikt" - muzyczny hołd; hymn z okazji 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły - Jana Pawła II, którą świętujemy w tym roku. https://www.youtube.com/watch?v=u-

XGQ4h1Qns  

11. Módlmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

12. Pamiętajcie o majówkach. 
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