Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz
uczniów z klasy I Technikum po gimnazjum

Temat do zapisania do zeszytu: „Papieże XX wieku Pius XII, św. Jan XXIII,
bł. Paweł VI”


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Na ostatniej katechezie mówiliśmy o osobach w życiu Kościoła, które
na przestrzeni jego dziejów potrafiły oddać życie za Jezusa składając ofiarę męczeństwa.
Poznaliśmy także współczesnych męczenników i fale prześladowań Kościoła w różnych
krajach. Dzisiaj zapoznamy się z trzema wybitnymi postaciami Kościoła – Papieżami XX
wieku, którzy przyczynili się do zmiany oblicza Kościoła. Na czym dokładnie polegała ich
misja i zadania dowiedziecie się dzisiaj!
Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów!

Każdy z nas doskonale zna strój Papieża – biała sutanna, kojarzymy ten urząd zwłaszcza
przez osobę naszego rodaka św. Jana Pawła II. Czy jednak znamy zadania Ojca Świętego?
Sięgnijmy do początków, a więc ustanowienia biskupa Rzymu i pierwszego zwierzchnika
Kościoła, aby dowiedzieć się kto nim był przeczytajcie poniższy tekst biblijny.


Ćwiczenie 1: Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania.

Jezus rzekł do Piotra: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci
tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I
tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

17 Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr,
że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!

Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania:
1. Do kogo zwraca się Pan Jezus w obydwu tekstach?
……………………………………………………………………………………………….......
2. Jaką misję powierza Chrystus Piotrowi?
…………………………………………………………………………………………………...

3. Do czego zobowiązuje Chrystus Piotra w drugim tekście?
…………………………………………………………………………………………………...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO
FORMA NOTATKI!

Poznaliście teksty biblijne, które mówią o ustanowieniu i władzy nadanej św. Piotrowi
pierwszemu Papieżowi przez samego Chrystusa. Misję Piotra na przestrzeni dziejów Kościoła
kontynuują wybierani kolejno Papieże. W tak trudnym dla Kościoła czasie, jakim był XX wiek
– czyli wiek wojen i konfliktów, oraz prześladowania Kościoła Pan Bóg dał nam trzech
wybitnych pasterzy: Piusa XII, św. Jana XIII i bł. Pawła VI. Kim byli i jak zasłużyli się w życiu
Kościoła dowiecie się czytając krótkie biogramy wspomnianych osób.



Ćwiczenie 2: W oparciu o teksty mówiące o życiu i zasługach Papieży uzupełnij
tabelę.

Paweł VI (Giovanni Battista Montini) urodził się 26 września 1897 roku w Concesio.
Przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1920 roku w Brescii. Studiował filozofię i prawo
kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz literaturę na Uniwersytecie
Rzymskim i dyplomację na Kościelnej Akademii Szlacheckiej. Od 1923 roku pracował w
dyplomacji watykańskiej, był m.in. sekretarzem nuncjusza apostolskiego w Polsce. W 1937
roku mianowano go substytutem w Sekretariacie Stanu, dzięki czemu był jednym z
najbliższych współpracowników przyszłego papieża Piusa XII. W 1954 roku został
mianowany na arcybiskupa Mediolanu. W swoich wystąpieniach zaznaczał rolę
sprawiedliwości społecznej, odwiedzał zakłady pracy, zakładał i wizytował nowe parafie,
inicjował budowę nowych kościołów. W 1958 roku został mianowany kardynałem. Został
wybrany na papieża 21 czerwca 1963 roku. Kontynuował pracę swojego poprzednika nad
reformami w Kościele Katolickim. Kierował sesjami soboru, w trakcie jego pontyfikatu
obradowało w Watykanie pięć sesji Światowego Synodu Biskupów, na których dyskutowano
na temat m.in.: reformy prawa kanonicznego, kapłaństwa, ewangelizacji oraz katechizacji
młodzieży i dzieci. Zlikwidował indeks ksiąg zakazanych, zniósł część urzędów w Kurii
Rzymskiej. Powołał m.in.: Papieską Komisję ds. Środków Społecznego Przekazu. Dokonał
reform w Kolegium Kardynalskim, wprowadził ograniczenie wiekowe prawa udziału w
konklawe (80 lat). Oprócz tego w encyklice Humanae Vitae sprzeciwiał się stosowaniu
antykoncepcji oraz aborcji, związkom pozamałżeńskim i kontaktom homoseksualnym. Z
kolei w Persona Humana dopuszczał jedynie współżycie w małżeństwie. Oprócz tego nie
zgadzał się z postulatami zniesienia celibatu i wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Zmarł 6
sierpnia 1978 w Castel Gandolfo.

Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, urodził się w 1881 roku w Sotto
il Monte, zmarł w 1963 roku w Watykanie. Na Stolicy Piotrowej zasiadał w latach 19581963. W 2000 roku ostał uznany błogosławionym Kościoła Katolickiego, zaś 3 lipca 2013 r.
został kanonizowany wraz z Jana Pawłem II. Pochodził z biednej rodziny rolniczej, wobec
czego nie mógł odebrać dobrej edukacji na poziomie wczesnoszkolnym. Dopiero po wstąpieniu
do seminarium duchownego rozpoczął intensywne dokształcanie się – kształcił się na kilku
kierunkach, m.in. w dziedzinie prawa kanonicznego. W 1905 roku został wyznaczony na
sekretarza biskupa Bergamo, sprawował tę funkcję przez 10 lat. W 1925 roku papież Pius XI
wyznaczył go na Oficjała Bułgarii oraz tytularnego arcybiskupa Areopolis. W kilka lat
później został najpierw delegatem apostolskim w Bułgarii a potem delegatem apostolskim
w Turcji i w Grecji. Podczas II wojny światowej udzielał pomocy prześladowanym przez
hitlerowców, m.in. załatwiał fałszywe świadectwa chrztu dla węgierskich Żydów. Od 1944
roku pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Paryżu. W 1953 roku został kardynałem.
Przyświecała mu idea przystosowania Kościoła do zmieniających się realiów
współczesnego świata (tzw. aggiornamento) – jego zdaniem Kościół powinien bezpośrednio
odnosić się do bieżących spraw natury społecznej czy politycznej, bowiem dotyczą one życia
wiernych. Jan XXIII dokonał licznych przemian w Kościele Katolickim – za jego przyczyną
wprowadzono zmiany w doktrynie kościelnej i w liturgii. Jedną z najważniejszych,
przełomowych decyzji papieża było polecenie zwołania Soboru Watykańskiego II, który
stanowił przełomowy moment w historii współczesnego Kościoła Katolickiego. Bardzo dużo
uwagi Jan XXIII przykładał do kwestii społecznych. Spośród jego encyklik warto zwłaszcza
wymienić Mater et Magistra (1961) oraz Pacem in terris (1963), które dotyczyły właśnie
spraw społecznych. Jan XXIII zapamiętany został również ze względu na swoje nieformalne
zachowanie, swobodniejsze podejście do ceremoniału papieskiego oraz ogromne poczucie
humoru. Bywa również nazywany „uśmiechniętym papieżem”.

Pius XII, a właściwie Eugenio Pacelli, przyszedł na świat 2 marca 1876 w Rzymie.
Wywodził się z rodu, który należał do starej szlachty włoskiej. W 1894 r. Pacelli ukończył
wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 r. Trzy lata później zdobył
doktorat z prawa świeckiego i kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po
ukończonych studiach rozpoczął praktykę w Kurii Rzymskiej (w Sekretariacie Stanu). W
krótkim czasie udało mu się otrzymać tytuł szambelana papieskiego oraz prałata domowego,
co oznaczało, że pełnił służbę przy osobie samego papieża. W 1914 r. objął stanowisko
sekretarza Kongregacji ds. Kościoła. W 1917 r. Eugenio Pacelli został mianowany
nuncjuszem w Bawarii, a następnie Benedykt XV konsekrował go na arcybiskupa tytularnego
Sardes. Trzy lata później Pacelli otrzymał nominację na nuncjusza w Berlinie. Łącznie spędził
w Niemczech ponad 10 lat. W 1929 r. został Kardynałem, a rok później sekretarzem stanu w
Watykanie. Był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XI (1929-1939). W dniu swoich
63. urodzin, 2 marca 1939 r., Eugenio Pacelli został wybrany papieżem. Po raz pierwszy
w historii ceremonia koronacji była transmitowana przez radio. Papieskie hasło brzmiało:
„Pokój jest dziełem sprawiedliwości”. W szóstym miesiącu pontyfikatu Piusa XII wybuchła II
wojna światowa. Szacuje się, że papież Pius XII bezpośrednio i pośrednio przyczynił się do

ocalenia kilkuset tysięcy Żydów. Kazał m.in. otworzyć dla nich rzymskie klasztory, w
których mogli się schronić. Pius XII po II wojnie światowej zdecydowanie zwalczał
komunizm, czego dowodem jest dekret Świętego Oficjum z 1947 r., który zabraniał
katolikom pod groźbą ekskomuniki współdziałania z partiami komunistycznymi. W 1950 r.
ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Matki Boskiej (konstytucja apostolska Munificentissimus
Deu). Z jego polecenia reformowano obowiązujący w Kościele od 1563 r. ryt trydencki
wprowadzając do Mszy św. liturgię słowa w językach narodowych. Pius XII uznał także
objawienia w Fatimie. Papież Pius XII wydał 40 encyklik papieskich. Ważną rolę odegrała
także encyklika „Humani Generis” z 1950 r. Pius XI zmarł 9 października 1958 r. w Castel
Gandolfo w wieku 82 lat. Został pochowany w Watykanie w Bazylice św. Piotra. Jego
następcą został Jan XXIII.

Przeczytaj jeszcze raz poniższe teksty i uzupełnij tabelę
Papież

Paweł VI

Jan XXIII

Pius XII

Imię i Nazwisko Lata
przed wyborem sprawowania
urzędu
papieża

Najważniejsze
dokonania

Najważniejsze
encykliki

Data śmierci

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ PROSZĘ ZAPISAĆ LUB WKLEIĆ W ZESZYCIE
UCZNIA, JAKO FORMA NOTATKI!

Notatka do zapisania w zeszycie ucznia:
NOTATKĘ STANOWIĄ ODPOWIEDZI NA ĆWICZENIE 1 I 2.

Wykonane ćwiczenia z zadaniem domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany
adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 05.05.2020 r. (Wtorek)

Życzę powodzenia!

