
Konspekt lekcji religii dla młodzieży 
 
Autorzy:  s. Otylia Pierożek i ks. Piotr Pierzchała 

 
Temat lekcji: Ubóstwo domu rodzinnego bł. Jana Pawła II 
 
Kontekst egzystencjalny bądź treściowy, do którego nawiązujemy: 
Lekcja przygotowująca młodzież do Światowych Dni Młodzieży w ramach Projektu: #B>M (BYĆ to więcej 
niż MIEĆ). Wędrówka po krainie dzieciństwa bł. Jana Pawła II. 

 

Cel lekcji: Zrozumienie, czym jest ubóstwo, które pomaga „bardziej BYĆ”  
 

Cele katechetyczne - wymagania ogólne: 

• Analiza i pogłębienie papieskiego przesłania: „Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada”. 
• Umocnienie omawianego prymatu w życiu katechizowanych oraz wskazanie na konsekwencje jego 

złamania.  
 

Treści nauczania-wymagania szczegółowe. 

Uczeń: 

• Po zajęciach opowiada o dzieciństwie bł. Jana Pawła II 
• Po zapoznaniu z historią życia papieża analizuje przesłanie papieskie bł. Jana Pawła II: bardziej być 

niż więcej mieć 
• Po lekcji korzysta z różnych źródeł informacji 
• Udoskonalił pracę w zespole 
• Świadomie przygotowuje się do ŚDM 

 

Metody  
• Praca z tekstem 
• Wysłuchanie przemówienia bł. Jana Pawła II w Wadowicach 
• Wykonanie wystawy z albumów i fotografii przyniesionych przez uczniów 
• Projekcja fragmentów filmu o dzieciństwie bł. Jana Pawła II oraz „Pan życia i śmierci” (reż. Andrew 

Niccol, 2005) 
• Rozmowa kierowana 

Organizacyjne formy pracy uczniów  
• Praca na forum klasy 
• Praca w grupach 
• Praca indywidualna 

 
Środki i pomoce dydaktyczne:  

• Czasopisma i książki o bł. Janie Pawle II 
• CD z przemówieniem bł. Jana Pawła II (Wadowice, 1999) 
• Pismo Święte, 
• Homilia Jana Pawła II na Westerplatte (Gdańsk, 1987) 
• Film o życiu Jana Pawła II 
• Fragment filmu „Pan życia i śmierci” (reż. Andrew Niccol, 2005) 
• Prezentacja Lolek III, http://adonai.pl/download/prezentacje/?id=186#1 
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Notatka ucznia: 
 

Bł. Jan Paweł II wspominał: „To tutaj, w tym mieście [Wadowice], w starym parafialnym kościele, 
po raz pierwszy usłyszałem to Piotrowe wyzwanie. Wyzwanie to przyszło do mnie od chrzcielnicy i od 
ołtarza, z ambony i ze szkoły”. 

W spotkaniu z bł. Janem Pawłem II odkrywamy jeden z ważnych wymiarów ewangelicznie 
rozumianego ubóstwa, zawartego w słowach Jezusa: „Każdy kto dla mego imienia opuści dom, braci, 
siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność” (Mt 19, 
29). 
 



 

Przebieg zajęć Treści i zadania metodyczno-dydaktyczne 
Pomoce 

dydaktyczne 

czas 

Powitanie i czynności 
organizacyjne.  

Nauczyciel sprawdza listę obecności i wprowadza 
do modlitwy. Intencja modlitwy: „Módlmy się, 
abyśmy potrafili dostrzegać i cenić ponad wszytko 
w naszym życiu prawdziwe dobra”. Módlmy się 
o to słowami, w których Pan Jezus uczy nas, o co 
powinniśmy prosić Boga, naszego Ojca: Ojcze Nasz 

 

2 minuty  

Moje dzieciństwo – 
dzieciństwo bł. Jana 
Pawła II 

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat:  
MOJE DZIECIŃSTWO oraz o DZIECIŃSTWIE 
KAROLA WOJTYŁY. Na tablicy można wypisać 
słowa i zwroty, które kojarzą im się z 
dzieciństwem.  
Ważne, by zostało porównane dzieciństwo uczniów 
z dzieciństwem bł. Jana Pawła II. Zapewne pojawią 
się wspólne skojarzenia, ale też różnice. Należy 
podkreślić problem niedostatku w rodzinie, 
ubóstwa, biedy, zamożności, radzenia sobie, ale 
jednocześnie szczęścia rodzinnego.  

Można 
wykorzystać 
prezentację 
multimedialn
ą o 
dzieciństwie 
bł. Jana 
Pawła II 

3 minut 

Wspomnienia Pani 
Felicji Wiadrowskiej 

Nauczyciel przedstawia uczniom następujące 
wspomnienia: 
Pani Felicja Wiadrowska to kuzynka Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Pani ta mieszkała w Krakowie przy 
ul. Szpitalnej 12 w klasztorze Sióstr Kanoniczek 
Ducha Świętego od czasu gdy kamienica, w której 
wcześniej miała własne mieszkanie została 
zakwalifikowana do remontu. 
Pani Felicja wiele razy opowiadała o swoim bracie 
ciotecznym Lolku. Wspominała Jego i swoje 
dzieciństwo. Kiedyś opowiadała młodzieży 
z Technikum Gastronomicznego nr 2 w Krakowie o 
bardzo skromnych warunkach w jakich Lolek 
wzrastał. W mieszkaniu Państwa Wojtyłów nie było 
zbędnych rzeczy. Również najbardziej potrzebne 
rzeczy posiadał Lolek, gdy zaczął chodzić do 
szkoły. Wojtyłowie żyli skromnie, z pensji ojca - 
wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie 
Uzupełnień w stopniu porucznika. Matce udawało 
się pracować dorywczo jako szwaczce. Bardzo 
cieszył się swoją siostrą Olgą, która zmarła zaraz po 
urodzeniu. Bardzo przeżywał jej chorobę. Jakby 
było mało tego wszystkiego stracił mamę, której 
jako jeszcze dziecko bardzo potrzebował. 
Następnie, już po przeprowadzce do Krakowa, żył 
ubogo ze swoim Ojcem, który niedługo po tym 
umarł. 
------------------------------------------------------------- 
Żal nam Lolka. Współczujemy Mu, gdyż było Mu 
trudno. Ale zastanówmy się nad tym jaką postawę 
przyjmował Lolek wobec trudnej codzienności oraz 
co dawało Mu to przeżywanie niedostatku.  
Czy istnieje w Twoim życiu wartość 

Krótki 
wykład, 
wykorzystane 
wspomnienie 
p. Felicji 
Wiadrowskie
j 

5 minut 



(niematerialna), z której nie zrezygnował(a)byś 
w zamian za jakiekolwiek dobra materialne? Jeśli 
tak, uzasadnij, dlaczego właśnie z tej wartości 
nigdy nie zrezygnowałbyś. 

Ubogi święty 
 

Podsumujemy tę część rozważania. Prosząc by 
uczniowie dokończyli zdania:  

• Ubóstwo jest ….(postawą duchową, której 
nie należy łączyć ani z nędzą, ani z 
żebractwem, ani z „dziadostwem” 

• Bł. Jan Paweł II żył ubogo i był ubogi, to 
znaczy, że nie przywiązywał zbytniej wagi 
do ….(dóbr materialnych) 

• Człowiek, który zaakceptuje swoje ubóstwo, 
lub wybierze je z własnej woli i odda siebie 
pod opiekę Bożą stokroć….(więcej otrzyma i 
życie wieczne odziedziczy). 

Zdania 
niedokończo
ne 

3 minuty 

Czym jest ubóstwo? Nauczyciel w tych lub podobnych słowach 
wyjaśnia uczniom, czym jest ubóstwo.  
W pojęciu ubóstwa kryje się bardzo wiele treści. 
Zdaje się być dla człowieka przekleństwem, ale jest 
ono ewangelicznym błogosławieństwem. Jest 
czymś materialnym a zarazem, dotyka egzystencji 
człowieka, dotyczy jego ludzkiej godności. Ta 
złożoność treści pojęcia ubóstwa kazał bł. Janowi 
Pawłowi II rozróżnić ubóstwo na: materialne, 
duchowe i błogosławione („List na Wielki Post 
1998 r.”). Najczęściej mówimy o tym pierwszym, 
bo ono jest najbardziej widoczne. Dotyka tak wielu 
ludzi i rodzin wokół nas, że nie można na to 
przymknąć oczu, tym bardziej, że istnienie tego 
ubóstwa graniczącego z nędzą jest we 
współczesnym świecie prawdziwym skandalem, 
(...) wobec którego nie może pozostać obojętne 
sumienie tych, którzy są w stanie mu przeciwdziałać 
— jak we wspomnianym „Liście” stwierdza Ojciec 
Święty. 

Krótkie 
wyjaśnienie 
nauczyciela 

2 minuty 

Zadbać w życiu o dobrą 
hierarchię wartości 

Co dzieje się w życiu człowieka, kiedy 
rezygnujemy z wartości, takich jak miłość, rodzina, 
zdrowie na korzyść rzeczy materialnych? 
W rozmowie kierowanej dążymy do uwypuklenia 
prawdy, że odpowiednia hierarchia wartości 
gwarantuje, że to co dla nas najważniejsze nie 
zostanie zniszczone przez rzeczy mniej ważne. 
Co dzieje się jednak, gdy człowiek przedkłada 
dobra materialne, pieniądze i bogactwa nad zasady 
etyczne, rodzinę i szczęście rodziny? 
Zobaczmy jak ważna jest właściwa hierarchia 
wartości. Pomoże nam w tym ilustracja filmowa.   
Fragmenty filmu Pan życia i śmierci, które za 
chwilę zobaczycie, doskonale obrazują problem, 
którego dotyczy dzisiejsza katecheza. Jeden 
z internautów w następujący sposób recenzuje ów 
film: 

Rozmowa 
kierowana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 minut 



„Jedna broń przypada na 12 ludzi na planecie. 
Pytanie tylko... Jak uzbroić pozostałych 11?” To 
jedyne zmartwienie pana życia i śmierci. Jurij 
Orłow (Nicolas Cage) jest handlarzem bronią, 
który krok po kroku wspina się na „zbrojny Olimp”. 
Nie interesuje go komu sprzedaje, często obu 
stronom konfliktu. Ostatnio największe zyski czerpie 
współpracując z krwawymi dyktaturami w Afryce... 
W rozkręcaniu biznesu pomaga mu brat (Jared 
Leto). Przychodzi jednak taki moment, w którym 
Jurij musi dokonać wyboru: rodzina (urodziwa 
żona i synek) albo styl życia, do którego przywykł: 
często pełnego ryzyka i stresu, lecz również na 
bardzo wysokim poziomie, w otoczeniu pięknych 
kobiet. Wybór nie jest prosty, tym bardziej, że za 
każdy trzeba ponieść wysoką cenę..." 
Jakie cechy charakteru prezentuje bohater filmu? 
Jaką ceną zapłacił za prowadzone interesy 
i bogactwo, jakiego dorobił się na handlu bronią? 
Kto oprócz niego poniósł jeszcze konsekwencje 
jego decyzji? 

 
Nauczyciel 
wcześniej 
powinien 
obejrzeć film 
i wybrać 
fragment 
dostosowując 
go do klasy. 

Nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi 

Nauczyciel wyjaśnia: 
Jezus także korzystał z ofiarowywanych Mu przez 
zasobne osoby darów, a w swoim pożegnalnym 
słowie do Apostołów polecał głosić Ewangelię 
zbawienia, zalecał jedność i miłość do wszystkich, 
ale nic nie wspominał o ubóstwie. Owszem, 
wcześniej mówił im, że kiedy pójdą głosić 
Ewangelię, powinni iść skromnie, bez trzosa, 
wsparci na pasterskiej lasce; Przestrzegał, że 
bogactwo może zatwardzić serce młodzieńca 
wezwanego do pójścia za Nim i że bogatym trudno 
będzie wejść do nieba. Apostołowie z pewnością to 
zapamiętali. Jednak w całym przesłaniu Chrystusa 
ważniejsze wydają się słowa, które Jezus 
powiedział już po swoim zmartwychwstaniu, a 
które odnosiły się do prośby, aby uczniowie przyjęli 
dar Chrystusowego pokoju.  
Kościół zawsze pamiętał i pamięta o ubogich i 
pokrzywdzonych. Wspierał i wspiera chorych, 
dzieląc się tym, co otrzymał od biednych i 
bogatych.  
Pan Jezus znał wartość pieniądza, skoro Piotrowi 
kazał zapłacić podatek za siebie i za niego, a 
Ewangelie odnotowały nawet, że Judasz podkradał 
pieniądze przeznaczone dla wspólnoty i 
prawdopodobnie nie były to małe sumy, bo tym 
Ewangeliści by się nie zajmowali. Wśród tych, 
którzy doświadczyli łaski Chrystusa - uzdrowienia, 
wskrzeszenia - byli różni ludzie, także bogaci. 
Widząc skromne warunki życia Jezusa i Apostołów, 
spieszyli z materialnymi wyrazami wdzięczności. 
Ludzie bogaci stali u początku kultury łacińskiej, z 
bogatymi katedrami, klasztorami itp. Także i dzisiaj 

Pismo 
Święte: 
Mt 6, 19 

6 minut 



dzięki nim dokonuje się wiele dobra w świecie. 

Co powinno być 
najważniejsze? 

Dzielimy uczniów na 5 grup. Rozdajemy im teksty 
źródłowe w celu analizy. Zadaniem młodzieży jest 
odpowiedzieć na pytania: 

• Co powinniśmy wziąć pod uwagę w naszym 
życiu, aby dążenie do sukcesu nie 
przesłoniło nam rzeczy najważniejszych? 

• Czego uczy nas doświadczenie braku rzeczy 
materialnych, psychicznych, duchowych?  

Nauczyciel krótko podsumowuje. Wnioski z pracy 
w grupach przypominają nam o przesłaniu, jakie bł. 
Jan Paweł II w swoim nauczaniu daje także naszym 
czasom. Bardziej BYĆ niż więcej MIEĆ. Starajmy 
się też w naszych modlitwach dziękować Bogu za 
wszystko, co nam daje i prosić Go, abyśmy 
w naszym życiu nie stracili tego, co najważniejsze. 

Zał. 1,2,3,4,5 6 minut 

Praca domowa 
 

Nauczyciel zadaje pracę domową. Zadaniem 
uczniów jest przygotować wystawę na temat: 
Bardziej BYĆ niż więcej MIEĆ, podkreślając, co 
bł. Jan Paweł II zyskał w zamian za braki 
materialne i duchowe w okresie swego dzieciństwa 
i młodości 

 2 minuty 

Modlitwa końcowa 
 

Nauczyciel zachęca uczniów do modlitwy: o 
wrażliwość dla nas na potrzeby bliźniego. Wszyscy 
odmawiają Psalm 4 

Zał. 6 
 

2 minuty 

 
Załączniki: 
 
Załącznik 1 
 
Młody człowiek pyta Chrystusa: "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10,17). W odpowiedzi 
Ten, którego młodzieniec nazwał "nauczycielem dobrym" (por. tamże), wskazuje mu na przykazania Boże. 
"Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czyli bądź 
prawdomówny, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" (Mk 10,19). 
Przykazania Boże. Dekalog. Znamy je dobrze. Umiemy na pamięć - i często powtarzamy. Przemawiają one 
do każdego człowieka bezpośrednią oczywistością prawdy w nich zawartej. Przykazania te nadał Bóg 
ludowi Starego Przymierza za pośrednictwem Mojżesza, ale równocześnie nawet i bez tego nadania są one 
wypisane "w sercu" człowieka. Nadanie tych przykazań ze strony Boga jest poniekąd potwierdzeniem ich 
obecności w świadomości moralnej człowieka. Zarazem wzmocnieniem mocy ich zobowiązywania w 
sumieniu każdego. 
Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny pogląd na zasady, wedle  których winno się budować ludzkie 
życie. A jednak i on w pewnym momencie nie zdołał przekroczyć progu swoich uwarunkowań. Kiedy 
Chrystus, zwracając się do niego z miłością, powiedział: "pójdź za Mną" (por. Mk 10,21) - nie poszedł. Nie 
poszedł, ponieważ "miał majętności wiele" (por. Mk 10,22). Pragnienie, aby zachować to wszystko, co miał, 
przeszkodziło mu. Pragnienie, ażeby "mieć", ażeby "więcej mieć", przeszkodziło mu w tym, aby "bardziej 
być". 
Droga  bowiem, jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: ażeby "bardziej być"! Zawsze do tego 
prowadzą wskazania Ewangelii. W każdym bez wyjątku zawodzie czy powołaniu - wezwanie Chrystusa do 
tego prowadzi. 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk, 12 
czerwca 1987 r. 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 



 
Załącznik 2 
 
Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku - na każdej z tych dróg - 
pozostaje "bardziej być" do "więcej mieć". Ale nigdy samo "więcej mieć" nie może zwyciężyć. Bo wtedy 
człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To 
wszystko, co stanowi też perspektywę "życia wiecznego". 
"Życie wieczne" - to królestwo Boże. Przykazania Boże do niego stanowią drogę. Ale... czyż nie jest 
prawdą, że zależy od nich równocześnie to, co tu na ziemi można nazwać "królestwem człowieka"? Czyż 
może być życie na jakimkolwiek miejscu ziemi "królestwem człowieka", jeśli się odrzuci te przykazania: nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę swoją, będziesz miłował bliźniego 
twego? 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk, 12 
czerwca 1987 r. 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 



Załącznik 3 
 
Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w tym waszym 
pokoleniu. 
Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się 
mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w 
znaczeniu dosłownym - opuszczania Ojczyzny; pokusie beznadziejności, która prowadzi do 
samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, 
nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce 
kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. 
Ta moc jest potrzebna, ażeby umieć samemu docierać do źródeł poznania prawdziwej nauki Chrystusa i 
Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby usiłuje się was przekonać, że to, co "naukowe" i 
"postępowe" zaprzecza Ewangelii, gdy ofiarowuje się wam wyzwolenie i zbawienie bez Boga, czy nawet 
wbrew Bogu. 
Ta moc jest potrzebna, by żyć we wspólnocie Kościoła, współtworzyć środowiska oparte na akceptacji 
Chrystusa-Prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, a także swoimi poszukiwaniami. Tyle 
jest serc, tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk, 12 
czerwca 1987 r. 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 
 
Załącznik 4 
 
Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby dochować 
wierności sumieniu w studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie 
milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia 
obrony. "Więcej być". Dzisiejsze "więcej być" młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy - 
nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich - trwania pulsującego 
świadectwa wiary i nadziei. "Więcej być" to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji. 
Ta moc napełni twoje serce tym życiodajnym napojem. Ta moc potrzebna jest, by żyć autentycznym życiem 
wiary, życiem sakramentalnym, które odnawia się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wyraża się przez 
Eucharystię. 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk, 12 
czerwca 1987 r. 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 
 
Załącznik 5 
 
Ta moc potrzebna jest, by apostołować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo wszystko, by dawać 
siebie innym w pracy, w rodzinie, w szkole czy na uczelni, we wspólnocie parafialnej, w środowisku i 
wszędzie - na miarę swoich możliwości. 
Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by 
postępowaniem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie 
powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem 
przed czterema laty na Jasnej Górze: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" 
(18 VI 1983 r.). Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy 
właśnie "więcej być". 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk, 12 
czerwca 1987 r. 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm 



 
Załącznik 6 
Psalm 4 
 
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, 
Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. 
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia - 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę! 
 
Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? 
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? 
Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, 
Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam. 
Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie! 
Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję! 
 
Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? 
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! 
Wlałeś w moje serce więcej radości 
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. 
Gdy się położę, zasypiam spokojnie, 
bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. 


