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Czy Jezus był uchodźcą?

 



Cele zajęć

● Wyjaśnisz, kim są uchodźca i 

uchodźczyni

● Zastanowisz się, czy można 

powiedzieć, że Jezus był uchodźcą 

● Wymienisz trudności, z jakimi 

spotykają się uchodźcy i 

uchodźczynie w nowym kraju 

● Podasz 3 przykłady zachowań, 

które pomogą uczniom uchodźcom 

i uczennicom uchodźczyniom 

dobrze czuć się w twojej szkole

Dlaczego rodzina Jezusa 

uciekła do Egiptu? 

Co możesz zrobić, aby twój 

kolega uchodźca i twoja 

koleżanka uchodźczyni czuli 

się dobrze w twojej klasie?

Pytanie kluczowe



Mt, 2, 13-15

Ucieczka do Egiptu 

13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i 
rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby 
Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się 
do Egiptu; 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się 
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu 
wezwałem Syna mego.



● Kto uciekł do Egiptu? 

● Dlaczego rodzina 

Jezusa uciekła 

do Egiptu? 

● Jak długo tam 

pozostała?

Giotto di Bondone (ok. 1266-1337), 
Ucieczka do Egiptu



Czy także dzisiaj ludzie muszą uciekać ze swoich 
krajów? 

W jakich sytuacjach? 

Kim są uchodźca i uchodźczyni?

 



Czy Jezus mógłby zostać uznany dziś 
za uchodźcę w Polsce?

Konstytucja RP art. 56, pkt 2 z dnia 2 kwietnia 1997 roku: 

Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być 

przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi. 

Konwencja genewska z 1951 roku: 

Uchodźca jest to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej 

rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 

politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu 

tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na 

skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce 

z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. 



Zadanie

Wyobraźcie sobie, że jesteście rodziną Jezusa, 

która ucieka przed prześladowaniem 

współcześnie. 

Jakie trudności mogą napotkać Was w nowym 

kraju? Jakich przedmiotów może Wam 

brakować w nowej rzeczywistości?

Wypiszcie odpowiedzi na te pytania pracując w 

grupach trzyosobowych.
Fritz von Uhde (1848-1911), 
Ucieczka do Egiptu



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - ekonomiczne

Migracja w celu poprawy poziomu życia. 

Może być to migracja do innego kraju, np. 

o wyższym statusie ekonomicznym, do 

prac sezonowych lub w celu podjęcia się 

zajęć trudnych lub niepopularnych wśród 

mieszkańców i mieszkanek danego kraju. 

Dotyczy to także migracji wewnętrznych, 

na przykład migracji ze wsi do miast 

obywateli i obywatelek danego kraju w 

poszukiwaniu pracy, w celu zmiany pracy.
Mapa współczesnych migracji

Źródło: http://metrocosm.com/global-migration-map.html



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - biznesowe

Związane z działalnością zawodową 

przyjazdy do kraju, w którym istnieje 

możliwość legalnej pracy, choć status 

ekonomiczny tego kraju nie musi być 

lepszy od statusu kraju pochodzenia; na 

przykład nauczyciele i nauczycielki języków 

obcych, przedsiębiorcy i 

przedsiębiorczynie.

Źródło: Canva



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - edukacyjne 
i naukowe

Przyjazdy do kraju, w którym można 

zdobyć wykształcenie, zrealizować 

badania, na przykład studenci i studentki, 

badacze i badaczki.

Źródło: Canva



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - zapewnienie 
bezpieczeństwa

Przyjazdy osób prześladowanych lub 

obawiających się prześladowań w swoim 

kraju do krajów gwarantujących 

bezpieczeństwo, na przykład uchodźcy i 

uchodźczynie.

Źródło: Canva



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - środowiskowe

Opuszczenie obszarów szczególnie 

zagrożonych klęskami żywiołowymi lub 

obszarów o niedoborze wody pitnej – 

pustynniejących.

Źródło: Canva



Najczęstsze obecnie przyczyny migracji - konflikty 
zbrojne

Niosą one za sobą tysiące ofiar i 

zmuszają miliony osób do opuszczenia 

swoich domów. Masowe migracje 

stanowią ogromne wyzwanie – w skali 

zarówno globalnej, jak i lokalnej. 

Szacuje się, że łączna liczba 

uchodźców, uchodźczyń i osób 

przesiedlonych wewnętrznie wynosi 

obecnie na całym świecie prawie 60 

milionów.

Miejsca zapalne współczesnych konfliktów zbrojnych

Źródło: 
https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3
deba5a/public_map





Zadanie

W trójkach odpowiedzcie na pytanie:

Co możecie zrobić, aby wasz 

kolega uchodźca i wasza 

koleżanka uchodźczyni czuli się 

dobrze w waszej klasie?



Modlitwa w intencji migrantów i uchodźców 

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci, pozbawieni domu, rodziny i 
wszystkiego, co znajome, doświadczali Twej pełnej miłości obecności. 
Ogrzej zwłaszcza serca młodych, starych i tych, którzy są wśród nich najsłabsi. 
Spraw, aby czuli, że towarzyszysz im,tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i 
Józefowi w wygnaniu do Egiptu. 
Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei, tak jak prowadziłeś Świętą Rodzinę. 
Otwórz nasze serca, byśmy przyjęli ich jak nasze siostry i naszych braci, w 
twarzach których widzimy Twego Syna, Jezusa. 
Amen. 

autor: Werbistowskie Centrum Migranta Fu Shenfu


