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,,Wstańcie, chodźmy!”– XIX Dzień Papieski–Scenariusz dla szkoły 

średniej. 

 

Pierwszy slajd: ,,Wstańcie, chodźmy!” 

 

Film na rozpoczęcie: Papa Giovanni Paolo II - Jesus Christ you are my life 

https://www.youtube.com/watch?v=k5m3nuJyTQ0 

 

XIX Dzień Papieski: „Wstańcie, chodźmy!”-  2slajd 

Narrator I: Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski. Tegoroczne hasło: „Wstańcie, 

chodźmy!” ogłosił Przewodniczący Rady Fundacji, ks. Kard. Kazimierz Nycz to 

również tytuł książki Jana Pawła II, którą napisał w 2004 r. "Wstańcie, chodźmy!" 

to książka o powołaniu, każdego człowieka, który realizując je właściwie, może 

służyć bliźniemu i całemu społeczeństwu. Książka jest też refleksją i posłudze 

kapłańskiej opartej na wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu biskupa Karola 

Wojtyły. Jej tytuł Jan Paweł II zaczerpnął z Ewangelii św. Marka. To zdanie Jezus 

wypowiedział w ogrodzie Getsemani, tuż przed pojmaniem, do trzech 

umiłowanych swoich uczniów, gdyż inni posnęli. Słowa te są wezwaniem do 

czuwania i działania, do pójścia za Chrystusem w nadziei, wierze, bez lęku, z 

odwagą i odpowiedzialnością. Wstęp do książki „Wstańcie, chodźmy!” św. Jan 

Paweł II kończy słowami: Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie, umocnieni 

nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia: 

„Wstańcie, chodźmy!” (por. Mk 14, 42).  

 

Film: Film o Janie Pawle II (min)3.43– szukaj krótkie filmy o Janie PawleII opublikowane 24 

lipca 2015 rok https://www.youtube.com/watch?v=cglOfb4hfSs 

 

Powołanie Jana Pawła II 3 slajd 

 Piosenka: Biada || niemaGOtu 

 

Slajd: powołanie :) (4 min) 

Narrator II: W kolejnych rozdziałach Papież podejmuje rozważania o swoim 

powołaniu. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał złożoność i wielowątkowość 

https://www.youtube.com/watch?v=k5m3nuJyTQ0
https://www.youtube.com/watch?v=cglOfb4hfSs
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swojej formacji duchowej, która doprowadziła go do wstąpienia w stan 

kapłański. Już jako młody chłopiec Karol Wojtyła wyróżniał się dużym 

zaangażowaniem religijnym -w szczególności nabożeństwem do Matki Bożej oraz 

zainteresowaniem naukami humanistycznymi, kulturą i sztuką. Jako jeden z 

podstawowych czynników kształtujących swoją duchowość Wojtyła wskazywał 

wzorce rodzinne. Po wczesnej utracie matki oraz starszego brata, mieszkał tylko 

z ojcem, który swoją postawą manifestował wiarę i zaufanie do Pana Boga. 

Doświadczenie wojny i pracy w zakładach Solvay i kontakt z zatrudnionymi tam 

robotnikami były dla Wojtyły kolejnymi czynnikami wzmacniającymi decyzję o 

wstąpieniu do seminarium duchownego. W sposób szczególny wspominał ludzi, 

którzy ukształtowali jego kapłaństwo. Byli to m.in.: metropolita krakowskim 

arcybiskup, późniejszy kardynałem Adam Stefan Sapieha, ks. Edward Zacher oraz 

ks. Kazimierz Figlewicz i Jan Tyranowski. Ważne w jego życiu było, konspiracyjne 

seminarium duchowne, a także ludzie, którzy je tworzyli. Ojciec Święty 

podkreślał też, że doniosłą rolę w kształtowaniu się jego powołania, odegrała 

parafia św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach, prowadzona przez księży 

salezjanów. Sam zresztą myślał o wstąpieniu do tegoż zakonu. 

 

Film: Jan Paweł II Droga do Kapłaństwa ( 1 min) 

Zob. link https://www.youtube.com/watch?v=EvBhhwHMiw0 

 

„Nie wyście Mnie wybrali, aleja was wybrałem" (J 15, 16) -4slajd 

Narrator I: Zlaicyzowanemu światu św. Jan Paweł II ukazywał niezwykły styl 

sprawowania posługi kapłańskiej. Radykalizm ewangeliczny życia kapłanów 

papież traktował jako podstawę skuteczności nowej ewangelizacji. Jan Paweł II 

podkreślał aspekt głębokiego uczestnictwa kapłanów w sprawowaniu 

najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej: celebrowaniu sakramentu 

Eucharystii, przekazywaniu prawd Ewangelii oraz uwrażliwiał na konieczność 

stałego upodobniania się duchownych do Chrystusa. Kapłaństwo jest do samych 

korzeni kapłaństwem Chrystusa. Wielokrotnie przypominał kapłanom, aby byli 

blisko ludzkich spraw: osobistych, rodzinnych i społecznych. Sukces apostolski 

Jana Pawła II pod każdą szerokością geograficzną sprowadzał się do tego, że 

człowiek ten zawsze był sobą żywym świadkiem tego, co głosi. Papież doskonale 

zdawał sobie z tego sprawę i do równie wyrazistego świadectwa zachęcał 

współbraci w biskupstwie, kapłaństwie i całą wspólnotę Kościoła. Wreszcie św. 

Jan Paweł II nawoływał kapłanów do zakorzenienia w modlitwie całego ich życia 

https://www.youtube.com/watch?v=EvBhhwHMiw0
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i misji. Sam był najlepszym wzorem człowieka i kapłana, którego cała zewnętrzna 

działalność wypływała z modlitwy. A o to znamienne przesłanie Ojca św. Jana 

Pawła II do młodzieży. 

 

Film: Jan Paweł II- Nie bój się, wypłyń na głębię..wmv (8.33 min) skrócone do 3,50 minuty26 

wrz 2011 

Zob. link   https://www.youtube.com/watch?v=rd1njQBFuvM 

 

Nie bój się, wypłyń na głębię-  6slajd 

Piosenka: MAGDA ANIOŁ – SłOWIAŃSKI 

 

 Niezwykły ojciec Jana Pawła II-  5 slajd 

Narrator II: Na czym polegał swoisty fenomen Jana Pawła II? Ojciec Święty 

zawsze potrafił dostrzec drugiego człowieka i potrafił ofiarować mu swój czas. 

Niesamowite było to, jak w skupieniu słuchał drugiego człowieka. Zawsze 

traktował ludzi poważnie, niezależnie od tego, czy było to małe dziecko, młody 

człowiek czy dorosły, człowiek cierpiący czy radosny, bogaty czy biedny. Każdego 

dnia uczył nas, jak patrzeć na człowieka i jak przede wszystkim dostrzegać go w 

naszym życiu. Uczył, że zawsze należy wyciągnąć pomocną dłoń do bliźniego z 

gestem życzliwości i zrozumienia. Miał szczególny charyzmat nawiązywania 

kontaktu z drugim człowiekiem. Ten charyzmat wypływał z jego osobistej 

modlitwy i kontaktu z Bogiem. Jednym z owoców jego posługi był ogromny 

wpływ na młode pokolenie Polaków. Już jako ksiądz i biskup Karol Wojtyła 

szczególnie mocno oddziaływał na młodzież i studentów, a jako Papież 

fascynował miliony młodych ludzi na różnych kontynentach. Jego wpływ na 

młode pokolenie Polaków okazał się tak wielki, że setki tysięcy naszych młodych 

rodaków uznało siebie za pokolenie JPII.  

 

Film: Jesteście powołani! Jan Paweł II( 1 ,20min) 

Zob. link    https://www.youtube.com/watch?v=1j4UgWv4uhA 

 

Pójdź za Mn ą- slajd 6 

https://www.youtube.com/watch?v=rd1njQBFuvM
https://www.youtube.com/watch?v=1j4UgWv4uhA
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Narrator II: Podstawowym powołaniem jest powołanie do świętości, a u jego 

podstaw stoi wezwanie bycia prawdziwym człowiekiem i prawdziwym uczniem 

Chrystusa, bez względu na pojawiające się okoliczności. Bez tego fundamentu 

każde wybrane powołanie nie będzie przynosiło szczęścia. Każdy z nas w pewnym 

momencie staje przed wyborem drogi życiowej. Zastanawia się, w którym 

kierunku pójść, aby w pełni zrealizować swoje życiowe powołanie. Poznaj 

historie mężczyzn, którzy nienawidzili Kościoła. Zobacz, jak zdumiewająco 

zmieniło się ich życie, gdy wkroczył w nie kochający Bóg. Level męstwa w filmie: 

hard. 

 

Film:   Film o powołaniu [lektor] 31 paź 2015 (10 MIN) 

Zob link https://www.youtube.com/watch?v=P7jpsoLcFOE 

 

Piosenka : ,,Barka” 

 

Nikt nie rodzi się księdzem. Modlmy się za kapłahów-Slajd 7 

Narrator II: Jan Paweł II był papieżem bardzo wymagającym. Ostrzegał przed 

kapłanami, którzy mogliby stać się źródłem kryzysu w samym Kościele. “Kościół 

najłatwiej jest pokonać przez kapłanów”– mówił do polskich duchownych 

zgromadzonych na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku. Zawsze modlił się za 

kapłanów, którzy porzucili swoje kapłaństwo, polecając ich Opatrzności Bożej. 

Starał się wynagrodzić Bogu zło, które mogło być związane z odejściem tego czy 

innego kapłana. Każdy z nas potrzebuje modlitwy. Kapłani potrzebują jej tym 

bardziej. Są naszymi duszpasterzami– zostali obdarowani pięknym, czystym 

darem kapłaństwa, mają za zadanie doprowadzić nas do Boga, ale przecież 

pozostają takimi samymi ludźmi jak my. Przyjęcie święceń kapłańskich nie 

zmieniło ich charakteru czy cech osobowości, nie uczyniło ich od razu świętymi 

ani tym bardziej odpornymi na zło. Nasza modlitwa ma im pomóc, by zawsze 

pamiętali o tym, do czego zostali powołani i przede wszystkim by w tym 

powołaniu wytrwali. 

 

Film: Kapłan to niesamowite powołanie I 1, 17 min)- o kryzysie10 sty 2015 !!! 

 Zobacz link  https://www.youtube.com/watch?v=5aNpoJ2JxdY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aNpoJ2JxdY
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Piosenka:  ,, Wszystko Mam W Tobie”      

 

Przebudzenie „Nie wyście Mnie wybrali, aleja was wybrałem" (J 15, 16)     slajd 8 

Narrator I: Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii wygłoszonej na pogrzebie Jana 

Pawła II powiedział: „«Wstańcie, chodźmy!» – tymi słowami budził nas z wiary 

zmęczonej,. Potrzebujemy przebudzenia, otwarcia oczu, nowej gorliwości, 

odnowienia duchowego. Pontyfikat Jana Pawła II był wielkim budzeniem tych, 

których wiara została osłabiona i nie wpływa na życie, którzy uśpili sumienie i nie 

słyszą jego głosu, którzy przyjęli chrzest, ale o nim zapomnieli, których Duch 

Święty namaścił w sakramencie bierzmowania, ale oni nigdy nie poszli do świata, 

by stawać się świadkami Chrystusa, którzy przyjęli sakrament małżeństwa, ale 

nie byli zdolni do prawdziwej miłości. Przebudzenia duchowego potrzebujemy 

wszyscy, nie tylko ci, którzy odeszli od Boga. Konieczne jest przebudzenie 

modlitewne, nowa jakość naszej modlitwy, głębia naszego zjednoczenia z 

Bogiem. Niemniej konieczne jest przebudzenie apostolskie, oznaczające pójście 

do ludzi, także wtedy, gdy oznacza to cierpienie, zdradę, oddanie życia. Dlatego 

być chrześcijaninem znaczy ruszyć w drogę, na wezwanie Jezusa, by doświadczyć 

przemiany. Za przykład niech posłuży postać Nicka Vujicica, który mimo 

niepełnosprawności podróżuje po całym świecie i motywuje ludzi, by niezłomnie 

pokonywali bariery w swoim życiu i zawierzyli Bogu. 

 

Film: Nick Vujicic i jego misja PL = 17 maj 2014 (5.38 min) ten jest wyraźniejszy fil i lepiej go 

będzie go oglądać wybór zostawiam wam. 

Zobacz link https://www.youtube.com/watch?v=6RYueMY5nrA 

 

 

Piosenka : ,,Tylko mnie poprowadź” 

Naśladować Jezusa iść za Jezusem.  Trudna droga do Boga- slajd 9 

 

Narrator II: Pójść za Jezusem to powierzyć mu się. Ta postawa powierzenia się 

jest niezmiernie ważna, bez niej bowiem nie można stawać się prawdziwym 

chrześcijaninem. Pierwszymi elementami powierzenia się Jezusowi są: szukanie 

Go, słuchanie Jego słowa i wpatrywanie się w Niego. Ale Jezus mówi wyraźnie, 

że pójście za Nim jest możliwe tylko na Jego warunkach, bo inaczej nie jest się 

https://www.youtube.com/watch?v=6RYueMY5nrA
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Jego naśladowcą. Pójście za Jezusem oznacza podjęcie swego krzyża– każdy z nas 

ma swój krzyż– aby towarzyszyć Mu w Jego drodze, drodze niewygodnej, która 

nie jest drogą sukcesu lub przelotnej chwały, ale tą, która prowadzi do 

prawdziwej wolności, wolności od egoizmu i grzechu. Chodzi o dokonanie 

wyraźnego odrzucenie mentalności światowej, która stawia w centrum 

egzystencji własne „ja” i swoje interesy. Jezus zachęca nas do tracenia własnego 

życia dla Niego i Ewangelii, aby je otrzymać odnowionym i autentycznym. Dzięki 

Jezusowi jesteśmy pewni, że droga ta prowadzi do zmartwychwstania, do 

pełnego i ostatecznego życia z Bogiem. 

 

Film: Narodziny hymnu Postanowiłem iść za Jezusem z lektorem polskim 13 sty 2014 to będzie 

właściwe.  (ok.4.45) 

Zob. link https://www.youtube.com/watch?v=G2wdeDbfH24 

 

 Piosenka: Perfect - Wszystko ma swój czas 

 

Narrator I : Dziękujemy wszystkim za uwagę. 
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