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     100 rocznica urodzin Jana Pawła II 
 

     

                                             Kochane dzieci, Drodzy rodzice! 

 
   

         Za kilka dni (18 maja- poniedziałek) będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin 

naszego papieża Polaka- Jana Pawła II. Czyli krótko mówiąc- gdyby papież żył, to 18 

maja miałby urodziny- kończyłby 100 lat!!! Pewnie dzieci i dorośli na całym świecie 

śpiewaliby Mu...” Sto lat”? Nie, to byłoby za mało... Trzeba by ułożyć inną, urodzinową 

piosenkę dla naszego papieża. Ale papież zmarł, czyli odszedł do Domu Ojca (2.04.2005 

roku). Tego Ojca- Boga, którego kochał nad życie i Jemu służył, tu na ziemi. Nasz papież 

jest teraz święty i możemy modlić się, aby prosił za nami u Boga, u Jezusa i Maryi- 

takimi słowami: „ Święty Janie Pawle II, módl się za nami” 

 

       Pamiętacie, jak na katechezie, w październiku ubiegłego roku, rozmawialiśmy                 

o Ojcu świętym, opowiadałam Wam o Jego życiu, jak był dzieckiem i nastolatkiem,                 

o Jego rodzinie; pokazywałam jak wyglądał Karol Wojtyła, zanim został papieżem                     

i później, kiedy już jako Jan Paweł II kierował Kościołem. 

    Oglądaliśmy też film o naszym papieżu, który bardzo Wam się podobał, a najbardziej 

refren piosenki...” Aureola, aureola, marzy nam się od przedszkola...”- super było 

posłuchać jak śpiewacie, tak od serca!!! 

     

     Przygotowując się do tego wydarzenia, chciałabym zaproponować Wam i Waszym 

rodzicom/ rodzeństwu, abyście wybrali sobie spośród propozycji filmów, audycji czy 

piosenek- które podam poniżej- coś dla siebie; coś – co pomogło by Wam przypomnieć 

sobie osobę Karola Wojtyły- dziecka z radościami i zmartwieniami, nastolatka, 



sportowca, aktora, odważnego Polaka, wspaniałego człowieka, kochającego dzieci                   

i młodzież, a przede wszystkim rozmodlonego kapłana- który swoje życie zawierzył 

  

  Chrystusowi i Jego Matce- Maryi!!!  A ponieważ cały czas mamy miesiąc- maj,              

dlatego napiszę też kilka tytułów filmików (piosenek) o Maryi. Jedną z nich będzie 

modlitwa skierowana do Matki Bożej, zwana „Litanią Loretańską”, którą odmawia się 

codziennie w kościele, szczególnie w miesiącu maju. Papież Jan Paweł II bardzo kochał 

Maryję  i modlił się do Niej codziennie...Wy też Kochane Przedszkolaki znacie modlitwę 

„ Zdrowaś Mario..” i wierzę, że odmawiacie ją w swoim domku! 

 

     Dla dzieci, które bez rysowania nie wyobrażają sobie dnia,  można narysować, 

namalować, wykleić kolorowymi kartkami, bibułą itp.- jak chcecie (technika dowolna) 

naszego papieża Jana Pawła II. Zachęcam bardzo i dziękuję wszystkim dzieciom i 

rodzicom, za przesyłane zdjęcia. Drodzy Rodzice! Po raz kolejny- DZIĘKUJĘ! Wasza 

rola w tej duchowej pracy z dzieckiem jest nieoceniona!!! 

 

 

Propozycje do obejrzenia (posłuchania): JAN PAWEŁ II 

 

• „ Św. Jan Paweł II- film z serii- Aureola- od Stanisława do Karola” 

• „ Jan Paweł II- Papież dzieciom” 

• Pytania dzieci do Jana Pawła II- program Ziarno (rok 1991) 

• Hymn z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II- „ Nie zastąpi Ciebie nikt” 

                                               ( Instytut Dialogu JP2) 

 

 

         

              Propozycje do obejrzenia (posłuchania):  MARYJA 

 

• Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny- „ Mocni w Duchu” 

• „ Królowa z Jasnej Góry” ( prezentacja z płyty dołączona do czasopisma dla 

dzieci -”Jaś” ) 

• „ Była cicha i piękna jak wiosna”- Śpiewajmy Panu 

• „ Małe Aniołki”- Matka Boska (piosenka dla dzieci) 

 

                                                                                      

 

                                                                                           Zostańcie z Bogiem! 

                                                                     Niech Pan Jezus i Maryja czuwają nad Wami, 

                                                                        a św. Jan Paweł II uprosi u Boga wszelkie 

                                                                                     łaski potrzebne Waszej Rodzinie... 

                                                                                               i mojej też oczywiście! 

 

                                                                      

                                                                        

      



      

 

 

 

                            „ Mój kochany Boże!                        

    Wiem, że wszystko możesz. 

    Z serca proszę Cię całego, 

    mniej w opiece mnie małego. 

    Naucz mnie żyć, tak jak trzeba 

    i zaprowadź mnie do nieba. Amen” 

 

    

 

 
     

      
 

 



 
  

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

      Źródło obrazków : https://wduchuswietym.com/ 


