
Śladami Jana Pawła II 
W drugim dniu rekolekcji,  

w tych szczególnych okolicznościach, 

zapraszamy Was na 

„MINIPIELGRZYMKĘ” śladami naszego Papieża Polaka. 

 

Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił 

ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 

14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie.  

Dzięki mediom, których znaczenie doceniał, jego wystąpienia trafiały do milionów ludzi na 

całym świecie. Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu opublikował dokumenty 

i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku.  

Kochał młodzież z wzajemnością, był   inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. 

Podkreślano, że potrafi prosto i precyzyjnie opisywać najistotniejsze kwestie etyczne i 

społeczne, problemy z zakresu doktryny wiary i życia Kościoła.   

 

Na podstawie Jego słów skierowanych do młodzieży czekają Was dzisiaj 3 ZADANIA  

I. Odgadnięcie słów Jana Pawła II skierowanych do 

młodzieży (w 4 poleceniach) 

II. Napisanie komentarza do słów Papieża. 

III. Dobre słowo dla wszystkich wokół. 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE I. Odgadnięcie słów Jana Pawła II skierowanych do 

młodzieży (w 4 poleceniach). 
 

 

 

Polecenie 1.                                „Nibykrzyżówka” 
 

Wysłuchaj przesłania Jana Pawła II skierowanego do młodzieży 

zgromadzonej na polach Lednicy i uzupełnij słowa wpisując do tabelki 

odpowiednie litery. 
 

                                   https://youtu.be/sJpTcUqYTQM 
 

 

 
W podanych cytatach uzupełnij słowa na podstawie 

wysłuchanego przemówienia 

Liczba liter w 

odgadniętym 

słowie 

Którą 

literę 

wpisać 

Rozwiązanie-

wpisz literę 

Przyjmij … Chrystusa 5 3  

Odkryj głębię własnego … 5 1  

 

Panie, na Twoje … 5 1  

Zaufaj Mu i podejmij Swą życiową … 5 2  

ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo … raz jeszcze 

zarzucił sieci 

12 4  

Na nowo wypłyń na … 6 4  

Ludzie nowego … oczekują Twojego świadectwa 5 2  

… na Twoje słowo zarzucę sieci 5 5  

 

…  na głębię 6 1  

Drodzy, młodzi … 11 4  

Sercem … każdego i każdą z Was 8 5  

Miało to głęboki sens duchowy, było zachętą do 

… 

5 3  

To wezwanie wypowiedziane u brzegu jeziora … 13 1  

Tak właśnie zrozumiał je Piotr i … 9 2  

Zawierz Chrystusowi, pokonaj …  i zniechęcenie 8 8  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sJpTcUqYTQM


Polecenie 2.                                 „8 na 6”  

 

Znajdź zwrot typowy dla Jana Pawła II w 6 cytatach powtarzający się aż 8 razy. 

Pierwsze trzy litery są rozwiązaniem. 

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 

Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i 

politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co 

kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie”. 

“Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie wpisujcie w projekt Waszego 

życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej: miłość „współweseli się 

z prawdą”. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli 

trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów 

i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi 

wymagania.” 

 

„Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.” 

 

"Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie 

pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych". 

"Nie lękajcie się iść pod prąd" 

„Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać 

prawdy o sobie i otaczającym was świecie.” 

 
 

 

Polecenie 3.                              ”Wykreślanka” 
 

Wykreśl z poniższej tabeli wszystkie litery ze słowa HEJT,  
a otrzymasz rozwiązanie zadania 
 

E H G T E D T E Y T B Y 

I J T J N H N H J I J T 

T T O H J T E T H E H D 

J W T E T A J S E H J E 
 

 

https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/
https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/
https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/
https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/
https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/
https://stacja7.pl/rozmowy-z-janem-pawlem-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-milosc/


Polecenie 4.                Rozwiązanie ZADANIA I 
 

 

 

a) Wpisz rozwiązane słowa z wcześniejszych poleceń w odpowiednie miejsca 
 

 

       x   x       x        

Polecenie  4b  x Polecenie 1 

 

 

 

     x      x     x   x    

Polecenie 4b x Polecenie 3 

 

 

 

   x         

Pol 2.   Polecenie 4b 

 

 

b)  Wysłuchaj kazania Jana Pawła II  https://youtu.be/CAfUxnkv63E 

  i uzupełnij tabelkę.  

 

 

 

ZADANIE II.   Napisanie komentarza do słów Papieża. 

 

Zestaw ze sobą cytaty: rozwiązanie ZADANIA I z poniższym tekstem 

(szczególnie tym pogrubionym)  

i napisz jaką naukę niosą dla nas oba zestawione teksty Jana  Pawła II (czy i 

w jakiej mierze są dla nas aktualne, jak wobec tego należy postępować w 

życiu i dlaczego…) 

 

https://youtu.be/CAfUxnkv63E


„Mówi się słusznie o prawach człowieka. Podkreśla się, zwłaszcza w naszej 

epoce, znaczenie tych praw. Nie można jednakże zapomnieć, że prawa 

człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich 

zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się rozwijać. Mógł stawać się 

bardziej człowiekiem. 

Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek osiąga 

przez wierność prawdzie i powinności. Przez wierność prawemu sumieniu. 

Owszem, przez wierność Bożym przykazaniom, tak jak o tym mowa 

w rozmowie Chrystusa z młodzieńcem. 

Chodzi bowiem o wartości trwałe i niezmienne. Młodzieniec ewangeliczny jest 

świadom tego, że zachowanie przykazań Bożych jest drogą do „życia 

wiecznego”. Tak. Człowiek żyje w tej perspektywie. I ta perspektywa: życia 

wiecznego, spotkania z Bogiem, który jest moim Stwórcą, Ojcem i Sędzią — 

stanowi źródło moralnej mocy człowieka. 

Czego mogę życzyć wam, młodym na ziemi ojczystej, którzy wzrastacie 

w trudnych nieraz warunkach materialnych, czasem wręcz z jakimś poczuciem 

beznadziei? Czego mogę wam życzyć? 

Myślę, że w tym punkcie z pewnością się nie mylimy, odczytując tekst 

ewangeliczny. Ta perspektywa, którą ugruntowują w nas słowa Chrystusa, jest 

dla człowieka, od młodości, źródłem moralnej mocy. Chłopiec, dziewczyna, 

którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego 

sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo 

trudnym. 

Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad 

i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest 

sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą.” 

(Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte   

Gdańsk, 12 czerwca 1987) 

 

Wykonane ZADANIA I  i  ZADANIA II  prześlijcie do swoich 

nauczycieli religii. 

 

 

 



ZADANIE III                „DOBRE SŁOWO” 
 

 

Wyślijcie (sms, e-mail, mobidziennik, itp.) do min. 10 osób 

(rodzina, koleżanki, koledzy, znajomi, sąsiedzi, nauczyciele…)  
budujące, podnoszące na duchu MIŁE słowa. 
 

 

Niech DOBRE SŁOWA służą jako LEK – ANTIDOTUM 

na zalewający nas hejt, 

a może i na koronawirusa pomogą, kto wie…? 

 

 

GDYBY KTOŚ WYMYŚLIŁ NAZWĘ NA TEN LEK, 

PROSIMY PISAĆ. 

 

 

Mamy już pierwszy pomysł  „SLOVUM POZITIVUM MAX” 

 

 

 

 

  

 


