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Temat lekcji: Światowe Dni Młodzieży – Lizbona 2023  
 

Cele operacyjne lekcji: 
 

Wiadomości: 
uczeń wie:  
     - czym są ŚDM, 
     - gdzie i kiedy odbędą się najbliższe ŚDM, 
     - jakie jest przesłanie logo ŚDM w Lizbonie, 
     - gdzie odnaleźć informacje na temat ŚDM w tym przygotowań diecezjalnych, 
     - dlaczego warto przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. 
 

Umiejętności: 
uczeń potrafi: 
     - wyjaśnić przesłanie logo ŚDM w Lizbonie, 
     - potrafi znaleźć informacje na temat ŚDM w tym przygotowań diecezjalnych, 
     - uzasadnić, dlaczego warto przeżywać wiarę we wspólnocie. 
 

Postawy: 
uczeń kształtuje w sobie postawę: 
     - odpowiedzialności za rozwój swojej wiary,  
     - gotowości do rozwoju wiary we wspólnocie, 
     - zaangażowania we wzmacnianie wiary we wspólnocie. 
      

 

Metody: rozmowa kierowana, burza mózgów, prezentacja, quiz. 
 

Zastosowane środki dydaktyczne: 
prezentacja (https://prezi.com/view/x5EcP3kh5QLdGpYVvB1U/),  
strony internetowe (https://sdmpolska.pl, http://sdm.bydgoszcz.pl ),  
teledyski (osadzone w prezentacji), film (osadzony w prezentacji) 
quiz interaktywny https://quizizz.com/admin/quiz/636ad6121173c0001d9b3267?source=quiz_share  
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Przebieg lekcji: 
Wspólna modlitwa. 
Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, inne sprawy organizacyjne.  
 

Wprowadzenie do tematu 
Katecheta pyta uczniów, czy znają piosenkę „Błogosławieni miłosierni” i czy wiedzą, z jakiej 
okazji powstała. Prowadzący proponuje młodzieży wybór wersji utworu - "Błogosławieni 
miłosierni" oficjalny Teledysk ŚDM Kraków 2016 czy Błogosławieni Miłosierni (Krysiek 
Remix), - i odtwarza fragment lub całość [prezentacja – ujęcie 1]. 
Katecheta dopowiada, że piosenka była hymnem Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 
roku odbywały się w Krakowie. Informuje, że obecna lekcja będzie poświęcona najbliższym 
ŚDM. 
 

Rozwinięcie: aktywizacja 
1. Nauczyciel zadaje pytanie „Co zyskują osoby, które mając jakieś pasje kontaktują się z 
innymi podzielającymi ich zainteresowania, tworzą grupy, fora, organizują spotkania?” 
[prezentacja – ujęcie 2]. 
Katecheta wypisuje odpowiedzi uczniów na tablicy (możliwe odpowiedzi: wzajemne 
dopingowanie się, wymiana doświadczeń, możliwość tworzenia większych przedsięwzięć, 
korzystanie z wiedzy innych, poznanie osób z podobnymi wartościami…).  
Podsumowanie: bycie w grupie ludzi dzielących te same zainteresowania pomaga w rozwoju 
Świetnie ilustruje to obraz liny [prezentacja – ujęcie 3].  Pojedyncze włókna są słabe, ale 
połączone w jedną linę są mocne - „Bo im więcej sznur ma włókien, tym więcej wytrzyma” 
Koh 4,12b [prezentacja – ujęcie 4]. Podobnie jest z wiarą. Dynamika jej rozwoju jest 
nieporównywalnie większa, gdy realizuje się we wspólnocie. Wartość wspólnoty jest 
widoczna w Piśmie świętym. Jezus tworzy wspólnotę na fundamencie apostołów, a oni 
zakładają kolejne wspólnoty. Wagę jedności wierzących wyraża św. Paweł, mówiący o 
Kościele jako jednym ciele, którego każda część ma swoje zadanie. Jezus zapewnia: „Gdzie 
dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich”. Mt 18, 20. 
  

2. Katecheta powraca do treści związanych z ŚDM mówiąc, że są to spotkania młodych, 
których łączy wiara w Jezusa.  
Pyta, co uczniowie wiedzą o ŚDM i ewentualnie uzupełnia treści przedstawiając 
podstawowe informacje [prezentacja – ujęcie 5]: zapoczątkował je Jan Paweł II w 1985 
roku, odbywają się w różnych krajach, co dwa-trzy lub cztery lata i przyjeżdża na nie 
młodzież z całego świata, uczestniczy w nich papież. ŚDM, to Festiwal Młodych czyli 
koncerty, widowiska taneczne, spektakle, rozgrywki sportowe, pokazy filmowe, konferencje 
i spotkania ewangelizacyjne. 
Celem spotkań jest [prezentacja – ujęcie 6] doświadczenie wielkiej wspólnoty Kościoła 
Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii 
oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. 
Jeśli nauczyciel uczestniczył w ŚDM, to warto żeby podzielił się swoimi doświadczeniami. 
Katecheta przekazuje kolejne informacje: ŚDM w Krakowie były 13 z kolei (pomiędzy 
światowymi Dniami Młodzieży odbywają się spotkania diecezjalne) w 2019 roku odbyły się 
w Panamie (na prezentacji są zdjęcia ukazujące te wydarzenia, żeby chociaż w minimalnym 
stopniu ukazać ich atmosferę – [prezentacja – ujęcia 7 i 8], a w najbliższe wakacje odbędą 
się w Lizbonie w Portugalii. 
  

3. Katecheta prezentuje film [prezentacja – ujęcie 9] z zachętą ks. bp. Krzysztofa 
Włodarczyka do udziału w ŚDM (samo zaproszenie od 4 minuty).  
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4. Nauczyciel prezentuje logo ŚDM [prezentacja – ujęcie 10] mówiąc, że ma ono ilustrować 
przewodnią myśl spotkania młodych z całego świata, fragment z Łk 1,39 „Maryja wstała i 
poszła z pośpiechem”.  
Nauczyciel pyta, co uczniowie widzą w tym logo, a następnie omawia jego elementy 
[prezentacja – ujęcie 11]:  
Krzyż -  jest głównym elementem, jest znakiem nieskończonej miłości Boga do ludzkości,  z 
krzyż płynie zbawienie, nowe życie. 
Droga - droga Nawiedzenia jest tematem ŚDM w Lizbonie. Maryja była gotowa żyć zgodnie z 
wolą Bożą, będąc do dyspozycji, żeby służyć Elżbiecie. Obok ścieżki jest też kształt, który 
przywołuje Ducha Świętego.  
Różaniec – wskazuje na duchowość Portugalczyków w ich nabożeństwie do Matki Bożej 
Fatimskiej.  
Maryja  - przedstawiona jako młoda dziewczyna, aby ukazać jej podobieństwo do młodych 
ludzi 
Kolory logo nawiązują do barw flagi Portugalii. 
  

5. Katecheta udziela informacji na temat możliwości udziału w spotkaniu w Lizbonie. 
Wyświetla stronę sdmpolska.pl dzięki temu, uczniowie mają okazję poznać źródło 
informacji o ŚDM.  
Na stronie głównej znajduje się termin spotkania w Lizbonie 01-06.08.2023. Wydarzenie 
główne poprzedza tydzień spędzony w diecezjach Portugalii (zakładka Lizbona 2023>Dni w 
Diecezjach) od 26-31.07.2023. W tej samej zakładce Lizbona 2023 można odnaleźć 
podstronę Punkty przygotowań. Jest to ważna strona, ponieważ wyjazd poprzedzają 
przygotowania formacyjne. Również rejestracja na ŚDM jest grupowa. Na podstronie 
Lizbona 2023>Punkty przygotowań są informacje o 4 miejscach przygotowań w Bydgoszczy: 
  

Grupa Centralna 
ul. Grodzka 18, Bydgoszcz 
ks. Henryk Stippa, ks. Łukasz Krzewiński 
607658672 
stippa.henryk@gmail.com 
  

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” 
ul. M. Bołtucia 5, Bydgoszcz 
Ks. Piotr Wachowski 
782550940 
wachowskipiotr@op.pl 
www.martyria.pl 
  

Grupa Fordon 
Plac św. Mateusza 1, Bydgoszcz 
ks. Henryk Stippa 
607658672 
stippa.henryk@gmail.com 
  

Duszpasterstwo Młodzieży u Maksymiliana 
ul. Kolibrowa 5, Bydgoszcz 
ks. Wojciech Ciołek 
663621659 
ks.wojciech.ciolek@gmail.com 
  

Wszystkie informacje na temat diecezjalnych przygotowań do ŚDM można znaleźć na 
stronie sdm.bydgoszcz.pl 
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Nauczyciel informuje o bazie linków z informacjami o ŚDM (w tym do strony 
sdm.bydgoszcz.pl) pod adresem linktr.ee/sdm_db (uczniowie mogą pobrać ten link 
sczytując smartfonem z prezentacji kod QR) [prezentacja – ujęcie 12]. 
   

Jako podsumowanie zajęć i sprawdzenie stopnia przyswojenia przez uczniów treści lekcji 
katecheta uruchamia quiz z platformy Quizizz znajdujący się pod adresem 
https://quizizz.com/admin/quiz/636ad6121173c0001d9b3267?source=quiz_share (quiz 
można włączyć klikając link na prezentacji, do rozgrywki nie jest konieczne logowanie się do 
konta na platformie Quizizz)  [prezentacja – ujęcie 13]. 
 

Zakończenie 
Katecheta zachęca młodzież do odnalezienia wspólnoty, która pomoże rozwinąć ich wiarę. 
Może to być np. grupa, w której odbywają się przygotowania do ŚDM 2023. 
Modlitwą na zakończenie lekcji może być modlitwa za ŚDM, którą jest umieszczona na 
stronie sdmpolska.pl/modlitwa 

Maryjo, Pani Nawiedzenia, 
która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, 

poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają, 
abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana! 
Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i radością. 

Pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój, 
a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia. 

Maryjo, Pani Nawiedzenia, 
niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym 

uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś. 
Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i 

wdzięczności, do  poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa. 
Maryjo, 

razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat 
mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju. 

Pani Nawiedzenia, 
pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim, 
w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha. 

 


