
 

 

 
 

KONSPEKT KATECHEZY  
O ENCYKLIKACH PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

 

 
TEMAT 2 

TRZY FILARY KOŚCIOŁA  
W NAUCZANIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 

 

 

CEL OGÓLNY:  

 Ukazanie tematyki Kościoła, jako centralnego punktu przesłania encyklik Papieża. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Ugruntowanie podstawowych informacji z poprzedniej katechezy; 
 Ukazanie wątku maryjnego w życiu i nauczaniu Papieża; 
 Przedstawienie całości nauczania eklezjologicznego zawartego w encyklikach na przykładzie trzech 

wskazanych tytułów. 

 

METODY I FORMY PRACY: 

 wykład; 
 analiza filmów; 
 rozmowa kierowana. 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  

 filmy „Czytać, Zrozumieć, Działać”; 
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PRZEBIEG KATECHEZY: 
 

I MODLITWA (1 MIN) 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o wierność Ewangelii i Kościołowi. 
 

II WPROWADZENIE (7 MIN) 

1. Pytania sprawdzające wiadomości z katechezy pierwszej: 
 Co to jest encyklika? 
 Jakie znaczenie dla powstania encykliki „Redemptor hominis” miało papieskie 

doświadczenie Kościoła krakowskiego?  
 Co to jest Magisterium Kościoła? 
 Ile św. Jan Paweł II napisał encyklik? 
 Jakie jest przesłanie encykliki programowej? 
 Jakie są tytuły encyklik społecznych? 

 
2. Wskazanie centralnego obszaru tematyki trzech omawianych na katechezie encyklik – trzy filary 

Kościoła według Jana Pawła II: 
 Wątku maryjnego 
 Misyjności Kościoła 
 Eucharystii, jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego 

 

III POGŁĘBIENIE (32 MIN) 

 

1. Rozwinięcie tematyki maryjnej w życiu i pontyfikacie Jana Pawła II  - znaczenie sentencji „Totus 
Tuus” i wyjaśnienie jej genezy (wczesna śmierć matki, częste pielgrzymowanie do Kalwarii 
Zebrzydowskiej, zawierzenie się Maryi). 

2. Przypomnienie wątków maryjnych i związanych z nimi miejsc w życiorysie Karola Wojtyły 
(Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Częstochowa).  

3. Włączenie materiału filmowego nawiązującego do encykliki „Redemptoris Mater” z cyklu „Czytać, 
zrozumieć, działać” (https://youtu.be/C-WHjYukgYM załącznik 1.). Wskazanie uczniom pytań, 
na które odpowiedź powinni znaleźć w materiale filmowym. 

 Jaki jest kontekst, data powstania (czy można wskazać przyczynę historyczno-społeczną 
powstania encykliki, na jakie pytania ona odpowiada)? 

 Jakie jest przesłanie encykliki (o czym pisze Ojciec Święty?) i jej aktualność dzisiaj? 

Zapis do zeszytu powinien być realizowany jako samodzielna notatka z materiału filmowego 
w kontekście powyższych pytań – parafraza lub cytaty.  

 

https://youtu.be/C-WHjYukgYM


Konspekt katechezy o encyklikach papieża Jana Pawła II 
TRZY FILARY KOŚCIOŁA W NAUCZANIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 

 

strona 3 

4. Przedstawienie drugiego filaru Kościoła, według Papieża Jana Pawła II - misyjności. Wskazanie 
przez katechetę na istotę działalności misyjnej Kościoła w kontekście osoby Papieża – liczne 
podróże apostolskie, wzorowanie się na Pawle VI jako papieżu – pielgrzymie. Prezentacja filmu 
dotyczącego encykliki „Redemptoris missio” (https://youtu.be/3h6wPBBJ7qw (załącznik 1.) w tym 
samym kluczu. 

 Jaki jest kontekst, data powstania (czy można wskazać przyczynę historyczno-społeczną 
powstania encykliki, na jakie pytania ona odpowiada)? 

 Jakie jest przesłanie encykliki (o czym pisze Ojciec Święty?) i jej aktualność dzisiaj? 

5. Przejście do omówienia Eucharystii, jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, a tym samym 
przedstawienie trzeciego, ostatniego filaru nauczania Papieża. Szczególne wskazanie na osobiste 
doświadczenie Papieża, jako kapłana, związane z implementacją postanowień Soboru. Prezentacja 
filmu dotyczącego encykliki „Ecclesia de Eucharistia”: https://youtu.be/qkS3QBtf8sk  (załącznik 1.) 
w tym samym kluczu. 

 Jaki jest kontekst, data powstania (czy można wskazać przyczynę historyczno-społeczną 
powstania encykliki, na jakie pytania ona odpowiada)? 

 Jakie jest przesłanie encykliki (o czym pisze Ojciec Święty?) i jej aktualność dzisiaj? 
 

IV PODSUMOWANIE (4 MIN) 

 
1. Powtórzenie trzech filarów nauczania Papieża (wątku maryjnego, misyjności Kościoła, Eucharystii 

jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego) wraz z przykładami aktualności myśli Papieża w tym 
kontekście.  

 

 

V MODLITWA (1 MIN.) 

  

https://youtu.be/3h6wPBBJ7qw
https://youtu.be/qkS3QBtf8sk
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ZAŁĄCZNIKI 
 

ZAŁĄCZNIK 1.  

 

Linki do filmów: 

1) Redemptor hominis: https://youtu.be/TKJJZbYXxsw 
2) Dives in misericordia: https://youtu.be/fPTT_3oXINc 
3) Laborem exercens: https://youtu.be/IWoUa4nFopk  
4) Slavorum apostoli: https://youtu.be/kc7rdUeSdc4  
5) Dominum et Vivificantem: https://youtu.be/I8VeZJwYs3Y 
6) Redemptoris Mater: https://youtu.be/C-WHjYukgYM 
7) Sollicitudo rei socialis: https://youtu.be/8INclxRfoG0 
8) Redemptoris missio: https://youtu.be/3h6wPBBJ7qw 
9) Centesimus annus: https://youtu.be/s8Ks3s5Zm8c 
10) Veritatis splendor: https://youtu.be/no-pq7W0c00 
11) Evangelium vitae: https://youtu.be/VW5xeqxim10 
12) Ut unum sint: https://youtu.be/y9rSxOyLWos 
13) Fides et ratio https://youtu.be/9ggR_oWbrHw  
14) Ecclesia de Eucharistia: https://youtu.be/qkS3QBtf8sk  
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