
 

Temat : Jan Paweł II - papież promujący miłosierdzie 

 scenariusz zajęć 

Klasa: 7 SP 

Czas trwania : 60 min 

Cele operacyjne: 

W zakresie wiedzy: 

• Poznanie nauczania Jana Pawła II o miłosierdziu; 

W zakresie umiejętności: 

• Umiejętność  analizowania i interpretowania tekstu biblijnego; 

W zakresie postawy : 

• Postawa wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

 

1. Wprowadzenie 

 Jan Paweł II jako głowa Kościoła Katolickiego ustanowił najmłodsze Święto  przybliżające 

ludziom tajemnicę miłującego Serca Boga. To Święto obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy i jest określane mianem “ Święta Miłosierdzia Bożego”. Jest ono związane z 

objawieniami , jakie miała polska zakonnica Siostra Faustyna Kowalska ( żyła w latach 1905138). 

Zapis słów Jezusa odnajdujemy w “ Dzienniczku”, który prowadziła wspomniana  zakonnica.  Do 

jego  treści   nawiązywał  Jan Paweł II ustanawiając 17. sierpnia 2002 roku Światowe Sanktuarium  

Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Wtedy to powiedział do wiernych: 

Gorąco wierzę, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać 

przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, 

kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga — tej miłości, której 

największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą 

pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie. 

5. «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» — słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny 

(n. 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 panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba 

łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i 

godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle 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 tutaj 

zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry 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 tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!            

2.  Rozwinięcie   

Drama biblijna 

Zastanówmy się zatem, co mówi nam Jezus Chrystus o miłosiernym sercu Ojca. W tym celu 

odczytamy a następnie odegramy w formie dramy przypowieść o synu marnotrawnym. 

Aktorzy do odegrania sceny: 

• narrator, 

• ojciec, 

• młodszy syn (marnotrawny), 

• starszy  syn 

Zastanówmy się  jakie było pragnienie serca syna przed odejściem z domu ojca, a jakie pojawiło 

się gdy wszystko stracił? 

Zastanówmy się, czym charakteryzowała się postawa Ojca względem młodszego syna gdy 

odchodził z domu i kiedy do niego wracał? 

Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32) 

Pewien ojciec miał dwóch synów i każdemu z nich dał taką samą część majątku. Młodszy syn 

postanowił wziąć swoją część i żyć na własny rachunek, starszy syn został w domu ojca i ciężko 

pracował. Młodszy syn odszedł z domu, ale dość szybko stracił wszystkie pieniądze, ponieważ żył 

rozrzutnie. Głodując, postanowił pracować przy wypasaniu świń, by móc pożywić się strąkami, 

które jadły zwierzęta, ale nikt mu nie chciał ich dać. Dlatego podjął decyzję o powrocie do domu 

ojca. Miał zamiar pokajać się i powiedzieć ojcu:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 

ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.   

Kiedy jednak ojciec go zobaczył, wzruszył się i ucałował. Syn żałując, rzekł:   

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem.   



Ojciec rozkazał sługom ubrać syna w szatę, założyć mu pierścień na palec i włożyć sandały oraz 

zabić cielę i ucztować, bo oto jego syn: 

[…] był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.   

Tymczasem starszy syn, który ciężko pracował w polu, powrócił do domu i był zły na ojca, że ten 

nigdy nie docenił jego pracy, wierności i poświęcenia i nigdy nawet nie pozwolił mu zabić koźlęcia 

i ucztować z przyjaciółmi. Ojciec odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko 

moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, 

zaginął a odnalazł się. 

B . Encyklika Jana Pawła II  o Miłosierdziu Bożym” Dives in misericordia” ( Bogaty w 

miłosierdzie ). 

Oto słowa papieża, pochodzący z tejże encykliki, odnoszący się do odegranej sceny biblijnej: 

Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. 

Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w 

ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej 

przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim 

właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie 

w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. 

W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz 

siłę konstytutywną Jego posłannictwa. Tak też rozumieli i tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy 

Jego uczniowie i naśladowcy. Nie przestała ona nigdy objawiać się w ich sercach i czynach jako 

szczególnie twórczy sprawdzian tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwycięża” (por. Rz 12, 21). Trzeba, ażeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na nowo 

odsłaniane. Naszym czasom wydaje się ono — pomimo wszelkich uprzedzeń — szczególnie 

potrzebne. 

(JAN PAWEŁ II 30 LISTOPADA 1980) 

3. Zakończenie 

W oparciu o powyższe słowa papieża, zastanówmy się , jak w obecnych czasach, możemy “zło 

dobrem zwyciężać”? 

W grupach, przedstawmy pomysły, jak możemy świadczyć miłosierdzie bliźnim w najbliższym 

środowisku życia? 

Dzielimy młodzież na  grupy i wręczamy im brystol oraz pisaki 

Każda  grupa przedstawia swoje pomysły 

Na  koniec wybieramy jeden z  uczynków miłosierdzia i staramy się go wykonać 

 

Opracowała Aneta Wspaniała 

Nauczyciel Bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

im. J. Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu  


