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TEMAT KATECHEZY: PAPIEŻ KIERUJE KOŚCIOŁEM NA ZIEMI 

Cele Katechetyczne – wymagania ogólne: ukazanie uczniom genezy i doniosłości 

urzędu papieskiego 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

Wiedza:  

1) Uczniowie znają podstawy biblijne papiestwa 

2) Uczniowie rozumieją wagę urzędu Papieża  

Umiejętności:  

1) Uczniowie umieją sami modlić się za obecnego Papieża 

2) Umieją wymienić Jego poprzedników 

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, projektor, laptop, zeszyt ucznia. 

Metody: rozmowa sterowana, analiza tekstu biblijnego, prezentacja i omówienie 

obrazów, notatka 

I. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Przywitanie z uczniami, modlitwa, sprawdzenie obecności. 

II. SYTUACJA EGZYSTENCJALNA 

Zapisanie na tablicy kilku urzędów kierowniczych /dyrektor, sołtys, burmistrz, 

prezydent /; zapytanie uczniów o to, co łączy te urzędy. Następnie katecheta 

pyta o celowość istnienia takich urzędów, oraz sposoby wybierania na te 

urzędy. Następnie opisuje wstępnie urząd Papieża, podkreśla wspólne cechy  



z wymienionymi wcześniej urzędami. Następnie katecheta wspomina fakt 40 

rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, która przypadała  

w poprzednią niedzielę. 

III. WIARA I ŻYCIE KOŚCIOŁA 

Następuje odczytanie przez uczniów fragmentów biblijnych: Mt 16, 18-19 

 i J 21, 15-17, analiza tych tekstów i zadawanie pytań do tych fragmentów. 

Następnie katecheta wyjaśnia, że papiestwo nie pochodzi z ludzkiego 

ustanowienia, ale z woli Jezusa; nie jest ludzkim wymysłem ani wynikiem 

wyborów. Następnie katecheta wyświetla obrazy przedstawiające obecnego 

Papieża oraz Jego poprzedników, omawiając krótko każdą postać. Uczniowie, 

którzy rozpoznali wcześniejszych papieży, mogą uzyskać ocenę z aktywności. 

Następnie katecheta opowiada o roli Papieża i ważności spełnianych przezeń 

zadań.  

IV. ZASTOSOWANIE ŻYCIOWE 

Katecheta odczytuje fragment Dz 23, 1-5, po czym rozdaje uczniom karteczki  

i prosi, aby zapisali propozycje pomocy Papieżowi, które są dostępne dla nich. 

Następnie uczniowie podają swoje propozycje i zapisują je na tablicy.  

V.  NOTATKA 

Każdy kolejny Papież, będący następcą świętego Piotra, jest widzialną głową 

Kościoła na ziemi, najważniejszym Biskupem i Nauczycielem Wiary. Wszyscy 

katolicy na całym świecie, także i my, są z nim złączeni niewidzialną więzią, 

które powinny wypełniać szacunek i miłość do Jego osoby. Każdy z nas może 

 i powinien pamiętać o modlitwie za Ojca Świętego. 

VI. PODSUMOWANIE TREŚCI 

Katecheta podaje pytania, sprawdzające przyswojenie treści katechezy. 

VII. MODLITWA, ZAKOŃCZENIE KATECHEZY, 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 


