
 

 

 
 

KONSPEKT KATECHEZY  
O ENCYKLIKACH PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

 

 
TEMAT 3 

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!”  
– O CZŁOWIEKU W NAUCZANIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 

 

 

CEL OGÓLNY:  

 Ukazanie holistycznej wizji człowieka w papieskim nauczaniu na podstawie encyklik 
„antropologicznych”. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 Uświadomienie prawdy o człowieku zakorzenionej w stwórczym dziele Boga - podkreślanej przez 
Papieża w jego tekstach.  

 Wyjaśnienie relacji wiary i rozumu oraz wartości życia ludzkiego w oparciu o trzy encykliki:  „Veritatis 
splendor”, „Evangelium vitae”, „Fides et ratio”. 
 

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 otwartość na prawdę, dobro i piękno. 
 

II WPROWADZENIE (8 MIN) 

 
1. Pytania sprawdzające wiadomości z poprzednich katechez: 

 Jaki był kontekst powstania encykliki „Redemptor hominis”? 
 Dlaczego nazywa się tę encyklikę programową? 
 Które encykliki należą do nauczania Papieża Jana Pawła II o Kościele? 
 Jakie jest znaczenie zawołania „Totus Tuus”? 

 
2. Wprowadzenie do cyklu trzech encyklik „antropologicznych”, ze szczególnym wskazaniem 

na wartość i godność życia ludzkiego (od poczęcia do naturalnej śmierci), problematykę sumienia, 
a także złożoności relacji wiary i rozumu. 

 

III POGŁĘBIENIE (32 MIN) 

 

1. Ukazanie aktualności podejmowanych przez Papieża treści w encyklice „Veritatis Splendor”. 
Prezentacja filmu związanego z tą encykliką – z cyklu „Czytać, zrozumieć, działać”: 
https://youtu.be/no-pq7W0c00  (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.  

 

2. Wskazanie przez katechetę na istotę „życia ludzkiego”, rozumianego w duchu antropologii 
chrześcijańskiej. Prezentacja filmu związanego z encykliką „Evangelium Vitae”: 
https://youtu.be/VW5xeqxim10  (załącznik nr 1). 
 
 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? 

https://youtu.be/no-pq7W0c00
https://youtu.be/VW5xeqxim10
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3. Historyczne nawiązanie do epoki Oświecenia w kontekście relacji wiary i rozumu. Ukazanie encykliki 

„Fides et ratio”, jako pomostu między tymi dwoma elementami. Prezentacja filmu dotyczącego 
encykliki „Fides et ratio”: https://youtu.be/9ggR_oWbrHw  (załacznik 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) 

 
 Podsumowanie nauczania Jana Pawła II w czterech kontekstach – (o Bogu, o społeczeństwie, 

o Kościele, o człowieku) 
 Dyskusja na temat aktualności poruszanej w encyklikach tematyki – który wątek nauczania Papieża 

jest dziś (zdaniem ucznia) najbardziej aktualny i dlaczego? 

 

V MODLITWA (1 MIN.) 

  

https://youtu.be/9ggR_oWbrHw
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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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