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ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

 

Portret Ojca Świętego 

 

PIEŚŃ – BARKA       

1 zwrotka 

refren 2x 

2 zwrotka 

refren 2x 
 

WSTĘP                   

JP II - sportowiec 
 Serdecznie witamy na naszym spotkaniu z okazji I rocznicy śmierci Ojca 

Świętego Jana Pawła II.  

 Dziś, kiedy cała nasza szkoła przygotowuje się do uroczystości nadania 

Imienia Olimpijczyków Polskich możemy powiedzieć, że Jan Paweł II zajmuje 

wśród nich pierwsze miejsce. Pewnie zapytacie zdziwieni – dlaczego? Przecież 

nie startował w żadnej olimpiadzie, choć wiemy, że był wspaniałym 

sportowcem. Kochał piłkę nożną, narciarstwo, kajakarstwo. 

    

JP II wśród  chmur 

Ojciec święty Jan Paweł II wygrał wyścig do nieba. 

Każdy z nas bierze udział w tym wyścigu. Stajemy na starcie w dniu swoich 

narodzin, gdy słyszymy wezwanie Boże „Świętymi bądźcie, bo ja jestem 

Święty”. Metą jest NIEBO. 

Każdy biegnie w tym wyścigu tak długo, jak pozwoli Mu na to Pan Jezus. 

Wygrywa ten, kto wytrwał do końca, kto w czasie drogi pokonywał swoje 

słabości, różne trudności i biegł dalej. 

Ojciec święty Jan Paweł II 2 kwietnia 2005 r. Dobiegł do mety. 

ODSZEDŁ DO DOMU OJCA. 

 

 Dziś popatrzmy jeszcze raz na Jego życie, by zobaczyć, co trzeba robić, 

aby wygrać wyścig, aby stać się MEDALISTĄ W OLIMPIADZIE 

NIEBIESKIEJ. 

Kościół w Wadowicach  

PIOSENKA – WYSZEDŁEŚ Z WADOWIC 

 

ŻYCIORYS Z PREZENTACJĄ 

 

Kościół w Wadowicach – stara fotografia              +                  Karol z mamą 

 Ojciec św. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w  Wadowicach. Na 

chrzcie św. otrzymał imiona: Karol Józef. 
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Karol z rodzicami 

 Jego mama Emilia umarła, gdy miał 9 lat. Wychowywał Go tata Karol. 

Miał jeszcze starszego brata Edmunda. Swojej siostry nigdy nie poznał, 

gdyż zmarła przed Jego urodzeniem. 

Karol - ministrantem 

 Karol był dobrym i pilnym uczniem. Był również ministrantem. 

Codziennie służył do Mszy św. 

Uniwersytet Jagielloński + Karol Wojtyła 

 Wkrótce po śmierci mamy zmarł jego brat, który był lekarzem i zaraził się 

groźna chorobą od pacjentki. Karol zamieszkał z ojcem w Krakowie, 

gdzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisał pierwsze sztuki  

i występował w teatrze. 

Kamieniołom 

 W czasie II –e j wojny światowej pracował  w kamieniołomach. Mimo 

ciężkiej pracy nigdy nie zapomniał o Panu Bogu. 

Kardynał Sapiecha  

 Po śmierci taty w 1942 r. Wstąpił do tajnego seminarium duchownego. 1 

listopada 1946r. Ksiądz Wojtyła  Kardynał Sapieha wyświęcił go na 

kapłana. 

Profesor na KUL 

 Jako kapłan służył każdemu człowiekowi. Był również profesorem na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

     1 -   Biskup                               2 -   Kardynał              

 W 1958 r. Został biskupem, a w 1967 r. kardynałem. 

Habemus Papam 

 16 października 1978 r. 0 godz. 18.44 kardynał Felici ( czyt. FELICZI) 

obwieścił światu: Zwiastuję wam radość wielką – Mamy papieża – 

kardynała z Polski, Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię: Jan Paweł 

II. 

Jesteśmy - pamiętamy 

 2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 świat zastygł w milczeniu przerywanym, 

łzami smutku i żalu. Ojciec św. po 27 latach pontyfikatu odszedł do domu 

Ojca. 

Papież w Wadowicach 

PIOSENKA – LOLEK      

Przy ostatniej zwrotce – Benedykt XVI 

Jan Paweł II z księgą 

 Nie ma lepszego od Jana Pawła II... 

Ojciec św. mówił nam, co mamy robić, aby być dobrymi. 

Przypomnijmy sobie te wskazówki, aby na zawsze pozostały głęboko wyryte w 

naszych sercach. 

 

 Papież Jan Paweł II chciał, ABY KAŻDY  Z NAS BYŁ ŚWIĘTY. 
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Pan Bóg dał nam prawo zawarte w Księdze Pisma Świętego – 10 

przykazań Bożych i 2 przykazania miłości. Kto ich będzie przestrzegał 

będzie doskonały. Ojciec św. chcąc nam pomóc w drodze do świętości dal 

nam dwie księgi, które pomagają nam żyć po chrześcijańsku. 

 

(dzieci wnoszą katechizm i kodeks prawa) 

 

Dziękujemy Ci Ojcze św. za KATECHIZM KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO, który tłumaczy nam, jak mamy rozumieć przykazania, 

co to są sakramenty, jak mamy postępować! 

 

Dziękujemy Ci Ojcze św. za nowy KODEKS PRAWA 

KANONICZNEGO, który w całym świecie chrześcijańskim pomaga 

zachować ład i jedność. Dlatego, czy to będzie w Nowym Jorku, czy w 

Paryżu, w Afryce, Meksyku, czy Pile wszędzie będzie ta sama Msza św.  

i te same nauki o Panu Jezusie.  

 

Bazylika św. Piotra z portretami świętych i błogosławionych 

 Ojciec św. doceniał ludzkie starania w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, 

dlatego wyniósł w poczet błogosławionych i świętych najwięcej ludzi ze 

wszystkich papieży. 

 

(dzieci wnoszą obrazy świętych) 

 

Dzięki niemu oddajemy cześć: 

- św. siostrze Faustynie od Pana Jezusa Miłosiernego, 

- św. Ojcu Pio ze stygmatami, 

- św. siostrze Sancji i wielu, wielu innym. 

 

PIOSENKA – ŚWIĘTY KOCHA BOGA – 1 zwrotka 

Papież całuje ziemię 

(Wchodzi  dziecko z plecakiem) 

             Idzie, idzie pielgrzym świata 

             Ojciec św. z Watykanu 

             Głosi świętą Ewangelię 

             Otwórz dla Jezusa serce. 

Z Afrykańczykami                    Jan Paweł II w kapeluszu 

O Panu Jezusie  trzeba powiedzieć wszystkim ludziom z całego świata. Dlatego 

papież odbył ponad 100 pielgrzymek na wszystkie kontynenty. JP II z dziećmi 

Pierwszą na Dominikanę i do Meksyku , a ostatnią do Francji. 

 

Jan Paweł II wśród ludzi 

PIOSENKA – WIELE JEST SERC    - 2 zwrotki     
Jan Paweł II z gołębiem 
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 (wchodzi dwójka bijących się dzieci) 

 Ojciec św. GŁOSIŁ POKÓJ 

Przemoc rodzi przemoc. 

Kto ma w sercu Jezusa 

Ten tylko miłość rodzi. 

 

Złóżcie broń, trzeba się bratać 

Boga słuchać i nie niszczyć świata! 

Przykazanie nowe daję wam., 

Abyście się wzajemnie miłowali. 

Papież z patriarchą prawosławnym 

PIOSENKA – Kochany bracie  -  1 zwrotka + 1 refren 

Papież z Matką Bożą Fatimską 

(dziecko wnosi figurę M.B. Fatimskiej i 2 dzieci ze świecami) 

 

 Ojciec św. bardzo kochał Maryję. W herbie papieskim umieścił literę M – 

co znaczy, że wszystko oddał w jej opiekę. I często wołał – TOTUS 

TUUS – cały jestem Twój Maryjo. Maryja  z Fatimy uratowała Mu życie 

w czasie zamachu. To Maryja przesunęła lot kuli, aby nie trafiła w Jego 

serce. Ojciec św. cały świat powierzył w Jej matczyną opiekę. 

Zachęcał nas, abyśmy często modlili się na różańcu, bo modlitwa 

różańcowa czyni cuda, uzdrawia, nawraca, daje laski potrzebującym, 

dodaje sił, doprowadza do zgody. 

Ojciec św. Jan Paweł II zostawił nam 5 nowych tajemnic. 

 

(dzieci pokazując ilustracje - wymieniają je) 

 

- CHRZEST JEZUSA W JORDANIE 

- OBJAWIENIE NA WESELU W KANIE 

- GŁOSZENIE KROLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO 

NAWRÓCENIA 

- PRZEMNIENIENIE NA GÓRZE TABOR 

- USTANOWIENIE EUCHARYSTII. 

Matka Boża Częstochowska 

PIEŚŃ – JEST ZAKĄTEK NA TEJ ZIEMI  -  1 zwrotka + 1 ref. 

Ostatnie zdjęcie Jana Pawła II 

* ostatnia lekcja Ojca św. mówiła o CIERPIENIU. Choć w ostatnich 

chwilach brakowało Mu sił, nie mógł już nawet nic powiedzieć – trwał do końca 

na posterunku. Sterował łodzią piotrową do końca. Wiedział, że Pan Jezus też 

nie uciekł z krzyża – lecz zbawił nas właśnie poprzez cierpienie. 

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ    - 1 zwrotka + 2 x ref.  – 3  

kolejne zdjęcia 
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3 zdjęcia Ojca Świętego 

Na koniec posłuchajmy słów z testamentu Jana Pawła II. 

 W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do 

jego początku, do moich Rodziców, Brata I Siostry (której nie znałem, bo zmarła 

przed moim narodzeniem), do wadowickiej  parafii, gdzie zostałem ochrzczony, 

do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły 

podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji gdy 

pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej św. 

Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska... do wielu 

środowisk... w Krakowie, w Rzymie... do osób, które Pan mi szczególnie 

powierzył – wszystkim pragnę powiedzieć jedno: „Bóg Wam zapłać!” 

ZAKOŃCZENIE 

Portret Papieża 

 Ojcze Święty my dzieci z Piły ze Szkoły Podstawowej nr 2 jesteśmy 

dumne z najlepszego olimpijczyka w olimpiadzie niebieskiej. Kochamy Ciebie  

i pamiętamy o Tobie. Zapewniamy, że postaramy się żyć pięknie, tak jak nas 

uczyłeś i wierzymy, że kiedyś spotkamy się z Tobą w domu Ojca. 

A dziś prosimy, abyś wkrótce otrzymał niebiański medal, na którym będzie 

napisane BŁOGOSŁAWIONY, ŚWIĘTY! 

  

PIOSENKA WADOWICE  1 zwrotka + refren 2x 

                                      2 zwrotka 

                                                refren – 3x 

Portret 

 

Kolor zielony – piosenki 

Kolor czerwony – kolejne zdjęcia prezentacji. 

 

Scenariusz spotkania – S. Miriam Stopikowska 

Prezentacja – Małgorzata Stopa 


