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Katecheza 15 (52 w podręczniku) 
Temat: Prymas Stefan Wyszyoski - strażnik wiary narodu Polskiego 
Cel:  Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga. 
 
Oprócz biblijnych przykładów posłuszeostwa w wierze, Kościół stawia nam za wzór świętych, 
błogosławionych i Sług Bożych, różnych wieków chrześcijaostwa. Szczególnym przykładem jest Sługa Boży - 
Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyoski (1901 - 1981). Żył on i działał w niezwykle trudnych czasach - II 
wojny światowej i w okresie powojennym. Okres powojenny charakteryzował się walką ustroju 
komunistycznego z religią, Kościołem i narodem. Prymas Wyszyoski - strażnik wiary narodu, poświęcił się 
całkowicie obronie religii i ładu moralnego w naszej Ojczyźnie, a nawet w Europie. Powierzył nasz kraj 
Matce Bożej i jego losy złożył Jej wstawiennictwu przez odnowienie Ślubów Jasnogórskich. Prymas w 
obronie wiary narodu nie cofnął się przed żadnym cierpieniem, był nawet gotów oddad życie w tej sprawie. 
Dzięki temu nasza Ojczyzna została uchroniona od ateizacji, a Kościół nie został usunięty z życia 
publicznego. 
3 października Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa 
Tysiąclecia. W styczniu 2019 roku komisja lekarzy w watykaoskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację 
dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów oraz komisja księży kardynałów i 
biskupów. 
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyoski zostanie ogłoszony błogosławionym  7 czerwca 2020 roku. Prymas 
Wyszyoski to symbol, to znak Kościoła walczącego, nieugiętego, który powiedział w pewnym momencie 
komunizmowi „non possumus”. Jego zasługi są niezwykłe, dlatego nazywamy go Prymasem Tysiąclecia. 
NIE PRZESYŁAMY NIC DO SPRAWDZENIA 
 
Katecheza 16 (53 w podręczniku) 
Temat: Św. Jan Paweł II - nauczyciel wiary 
Cel: Ukazanie św. Jana Pawła II jako nauczyciela wiary 
 
Krótki życiorys Karola Wojtyły. 
Przyszły papież urodził się 18 maja 1920r., a pierwsze lata życia spędził w Wadowicach przy ulicy Kościelnej 
nr 7. 
Podczas chrztu otrzymał imię Karol – Józef. Szkołę podstawową ukooczył w 1929r., a 1938  średnią i 
przeniósł się do Krakowa. Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellooskim. Po wybuchu 
wojny w 1939 r., przerywa studia, a w latach 1940 – 1941 podjął pracę w kamieniołomach i zakładzie 
chemicznym. 
Jesienią 1942r. wstępuje do Krakowskiego Seminarium Duchownego. W 1 listopada 1946r. otrzymuje 
święcenia kapłaoskie z rąk biskupa Adama Sapiehy, a w następnych latach wyjeżdża do Rzymu na dalsze 
studia. W 1951 wraca do kraju i obejmuje pracę kapłaoską i równolegle studiuje  otrzymując tytuł doktora 
teologii moralnej. 
Od 1951r. jest wykładowcą etyki społecznej w seminarium i pracuje na Uniwersytecie Lubelskim. 
4 lipca 1958r. Karol Wojtyła zostaje biskupem, a 29 maja 1967 – kardynałem. 
16. X. 1978r.  zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. 
Zmarł 2 kwietnia 2005r. 
Ogłoszony Świętym został 27 kwietnia  2014r. 
Święty Jan Paweł II był bardzo dobrym papieżem, nieustannie modlił się i dużo podróżował. Chciał 
wszystkim ludziom powiedzied, że Bóg ich kocha. Wiernie służył Kościołowi i ludziom. Zawsze wypełniał 
wolę Boga i oddał swoje życie Matce Bożej. 
NIE PRZESYŁAMY NIC DO SPRAWDZENIA 

 
 


