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Temat: Pan Bóg opiekuje się Kościołem. 
 

Cele katechetyczne –  Ukazanie, że Kościół cieszy się stałą 

opieką Pana Boga.  
• Uwrażliwienie na potrzebę solidarności z ludźmi 

prześladowanymi za wiarę. 

 
Podręcznik s.156-158 
Karta pracy s. 56-57 
Modlitwa 
Zwróćmy się do Pana Boga słowami modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus: 

„Ojcze nasz” 

 

 W czasie poprzedniej katechezy odkrywaliśmy, że Bóg tak 

umiłował świat, iż dał ludziom swego Syna Jednorodzonego. 
Poznaliśmy Nikodema, który nocą rozmawiał z Panem Jezusem. 

Wiemy również, że Pan Jezus wybrał sobie dwunastu uczniów, 
których nazwał apostołami, i założył swój Kościół.  

 Dziś przekonamy się, że Pan Bóg czuwa nad Kościołem i 
opiekuje się nim od samego początku. Z pewnością wszyscy wiecie, 

że 13 maja 1981 roku w Rzymie, w czasie audiencji na placu św. 
Piotra, Ali Agca dokonał zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Papież został postrzelony i jego stan był bardzo ciężki. Jednak 
przeżył. Rok później udał się do Fatimy, aby podziękować Matce 

Bożej za ocalenie życia. Jako wotum zostawił tam kulę, która go 

raniła. Papież powiedział wówczas: „Tak więc przybywam tu dzisiaj, 
gdyż dokładnie tego właśnie dnia w ubiegłym roku, na placu św. 

Piotra w Rzymie podjęto próbę zamachu na życie papieża, co w 
tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszych objawień w 

Fatimie, które miały miejsce 13 maja 1917 roku. Wydaje mi się, że 
w zbieżności tych dat rozpoznaję szczególne wezwanie, by przybyć 

na to miejsce. Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by 
podziękować Bożej Opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja 

zdaje się wybrała dla siebie w sposób szczególny”  
 

(Jan Paweł II, Przemówienie w Fatimie w dniu 13.05.1982 r.).  
 

 Rok później Jan Paweł II przybył do Polski i odwiedził 
sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Tutaj z kolei zostawił 



swój przestrzelony i splamiony krwią pas. Przeczytajcie, co Papież 

wówczas powiedział „Jeszcze jedno. W dniu 13 maja minęło dwa 
lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu 

Świętego Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, został 
wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. 

Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i 
zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako 

wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. 
Wielki Twój czciciel, kardynał August Hlond, prymas Polski, na 

łożu śmierci wypowiedział te słowa: «Zwycięstwo – gdy przyjdzie – 
przyjdzie przez Maryję». Totus Tuus. I więcej już nic nie dodam”  

 
Zauważyliście z pewnością, że papież Jan Paweł II wiedział, iż 

został ochroniony przez Bożą Opatrzność i Maryję. Dlatego 
dziękował za ocalenie życia. Opieka Pana Boga nad Papieżem to 

jedno z wydarzeń, które mówi nam o tym, że Pan Bóg stale 
troszczy się o cały Kościół. Poznamy teraz wydarzenie z początków 

istnienia Kościoła, które również pokaże nam, jak Bóg troszczył się 
o pierwszego papieża. 

Podręcznik  fragment Ewangelii s. 157 
 

W naszych czasach chrześcijanie są również prześladowani tak jak 
św. Piotr, za to, że wierzą w Chrystusa i głoszą Ewangelię. 

Jak możemy pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu 
prześladowania? Przypomnijcie sobie, co robili pierwsi 

chrześcijanie, gdy Piotr był w więzieniu. 
Karta pracy s. zad.1 i 2 s. 56-57 

Praca domowa 
Praca domowa Na stronie www.pkwp.org poszukaj sam lub z 
pomocą rodziców daty, kiedy obchodzimy Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym? 
 

Sposoby przesyłania pacy na e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 


