
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

religia.sp11@tlen.pl albo przez dziennik elektroniczny 

od 27. 04. 2020 r.  

Tematy zapisujemy w zeszycie przedmiotowym. Kolejne katechezy realizujemy zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć.  

 

 

Katecheza 37 (podręcznik, s. 116-119) 

Temat: Związek wiary chrześcijańskiej z życiem narodu polskiego.  

 

Głównym celem lekcji  jest ukazanie związku wiary chrześcijańskiej z życiem narodu polskiego 

oraz zapoznanie ze świadectwem życia, wiary oraz służby Bogu i Ojczyźnie wybranych postaci 

historycznych.  

Odczytaj tekst „Człowiek wobec Boga i ojczyzny” (s. 117), a następnie wykonaj zadanie nr 1 

w kartach pracy, polegające na wybraniu właściwego zakończenia zdania: „Pan Jezus w 

Ewangelii Mt 22, 15-21 uczy nas…”. 

Pomocą w wykonaniu zadnia 2 w karcie pracy będzie tekst „Bóg – Honor – Ojczyzna” 

(podręcznik, s. 118). 

Pomocą w odpowiedzi na zadanie nr 3 będzie tekst „Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny, 

to nasz religijny obowiązek” (s. 118). 

1. Z propozycji podanych w ramce wybierz właściwe zakończenie zdania (wskazany fragment 

Ewangelii znajdziesz w podręczniku, na s. 116). 

Pan Jezus w Ewangelii Mt 22, 15-21 uczy nas  

 

2. Dewizą Wojska Polskiego, widniejącą na sztandarach, są słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. 

Wyjaśnij znaczenie tego hasła. 
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3. Uzasadnij, dlaczego miłość ojczyzny stanowi religijny obowiązek chrześcijan. 

 

 

 
 

 

 Katecheza  

 

Temat: Świadectwo wiary, służby Bogu i ojczyźnie wybranych postaci historycznych. 

 

Wybierz jedno z trzech zadań. Wykonaj wybrane zadanie w zeszycie pod tematem lekcji.  

 

ZADANIE 1 

 

Na podstawie tekstu „Roty” M. Konopnickiej opowiedz na pytania: 

 Do czego zobowiązują się Polacy? 

 Kogo proszą o pomoc? 

Pamiętajcie, że hymn powstał w czasie, gdy Polska była pod zaborami. 

 

Rota 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 

 

Nie damy, by nas gnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha. 

 

Twierdzą nam będzie każdy próg! 



Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

Ni dzieci nam germanił, 

Orężny wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

W Ojczyzny imię, na jej cześć 

Podnosim czoła dumne. 

 

Odzyska ziemię dziadów wnuk! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

ZADANIE 2 

Po zapoznaniu się z poniższym tekstem przeprowadź wywiad z bł. Michałem Czartoryskim, 

w którym przedstawicie jego sylwetkę, życie i działalność. 

Błogosławiony Michał Czartoryski 

Jan Franciszek Czartoryski urodził się 19 lutego 1897 roku w Pełkiniach koło Jarosławia. Był 

szóstym z jedenaściorga dzieci Witolda i Jadwigi z domu Dzieduszyckiej. Pochodził z bardzo 

religijnej rodziny. Po otrzymaniu starannego wychowania w domu, uczył się w prywatnej 

szkole „Ognisko, prowadzonej przez ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi pod Warszawą. Po 

maturze zdanej w Krakowie rozpoczął studia techniczne we Lwowie i ukończył je jako inżynier 

architekt. Brał udział w obronie Lwowa w roku 1920 i otrzymał za męstwo okazane na polu 

bitwy Krzyż Walecznych. Był jednym z założycieli katolickiego stowarzyszenia młodzieży „

Odrodzenie”, które zaczęło powstawać we Lwowie w 1923 roku. W 1926 roku Jan wstąpił do 

seminarium duchownego obrządku łacińskiego we Lwowie. Po krótkim pobycie w seminarium 

opuścił je, a w rok później, 18 września 1927 roku, przyjął w Krakowie, w kaplicy św. Jacka, 

habit dominikański i rozpoczął nowicjat. W zakonie otrzymał imię Michał. Po roku, 25 

września 1928 roku, złożył śluby zakonne, a trzy lata później otrzymał święcenia kapłańskie. 

Po ukończeniu studiów teologicznych w 1932 roku został wychowawcą najpierw braci 

nowicjuszy, a potem studentów. Przez jakiś czas był odpowiedzialny za budowę nowego 

klasztoru na Służewie. Gromadził wokół siebie środowiska inteligencji, zajmował się III 

Zakonem św. Dominika, głosił rekolekcje. Wiosną 1944 roku został skierowany do klasztoru 

na Służewie w Warszawie. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył o. Michała na 

Powiślu. Został kapelanem powstańców. Dużo czasu spędzał w szpitalu zorganizowanym w 

piwnicach firmy „Alfa-Laval”. Opiekując się rannymi, niósł im otuchę i posługę 

duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplicy odprawiał msze. W nocy z 5 na 6 



września oddziały III Zgrupowania Armii Krajowej „Konrad” wycofały się z Powiśla do 

Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu medycznego, 

cywile i o. Michał. Nie chciał opuścić chorych i rannych. Kiedy namawiano go, by się ratował 

ucieczką, „łagodnie uśmiechnął się i powiedział, że szkaplerza nie zdejmie i rannych, którzy są 

zupełnie bezradni i unieruchomieni w łóżkach, nie opuści”. 6 września Niemcy zatrzymali go 

w szpitalu i rozstrzelali wraz z ciężko rannymi powstańcami, z którymi pragnął pozostać. 

Później ciała zabitych wywleczono na barykadę, oblano benzyną i podpalono. Pochowano ich 

w zbiorowym grobie na pobliskim podwórzu. W niedzielę 13 czerwca 1999 roku w Warszawie 

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił o. Michała Czartoryskiego błogosławionym (wraz ze 108 

męczennikami drugiej wojny światowej). 

 

ZADANIE 3 

Przeprowadź wywiad ze św. Maksymilianem Kolbem, w którym przedstawicie jego sylwetkę, 

życie i działalność. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe 

Maksymilian to imię zakonne Rajmunda Marii Kolbego, urodzonego 8 stycznia 1894 roku w 

Zduńskiej Woli, syna Marianny i Juliusza. Jego rodzina prowadziła skromne życie. Z powodu 

trudnych warunków materialnych musiała się przenieść do Łodzi, a potem do Pabianic, gdzie 

ojciec pracował w fabryce, matka zaś w sklepie. Rodzice wychowywali synów w duchu 

patriotyzmu. Kiedy Rajmund miał 12 lat, objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna 

trzymająca w dłoniach dwie korony: białą i czerwoną. Zapytała go, czy je chce, dając do 

zrozumienia, że biała oznacza czystość, czerwona zaś męczeństwo. Chłopiec wyraził 

pragnienie przyjęcia obu koron. W 1907 roku, razem ze swoim bratem, wstąpił do seminarium 

zakonu franciszkanów konwentualnych we Lwowie. Doszedł jednak do przekonania, że walki 

zbrojnej nie da się pogodzić ze stanem duchownym. Nosił się z zamiarem rezygnacji z 

kapłaństwa i poświęcenia się walce za ojczyznę. Ostatecznie jednak, pod wpływem rodziców, 

zrozumiał, że kapłaństwo jest jego powołaniem. Poprosił o przyjęcie do nowicjatu. Studiował 

w Krakowie i Rzymie. 28 kwietnia 1918 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1917 roku 

założył wśród swoich kolegów Rycerstwo Niepokalanej. Kiedy wrócił do Polski w 1919 roku, 

rozwijał Rycerstwo Niepokalanej, zaczął też wydawać w Krakowie pismo „Rycerz 

Niepokalanej” oraz założył drukarnię. W 1927 roku liczba członków Milicji Niepokalanej 

wynosiła 126 000. W tym samym roku założył klasztor – Niepokalanów (w miejscowości 

Paprotnia, w gminie Teresin), największy w tamtych czasach klasztor na świecie. W 1930 roku 

pojechał do Japonii i tam otworzył nowicjat, a później małe seminarium. Chciał tam utworzyć 

ośrodek ku chwale Matce Bożej – taki japoński Niepokalanów. Niedługo po jego powrocie do 

Polski wybuchła II wojna światowa. 17 lutego 1941 roku został aresztowany przez gestapo. 25 

maja trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Otrzymał numer 16 670. Cierpliwie znosił 

cierpienia, które go tam dotknęły. Pod koniec lipca 1941 roku uciekł z obozu więzień z bloku 

Kolbego. Za karę grupa więźniów miała zginąć w bunkrze głodowym. Wśród skazanych na 

śmierć był Franciszek Gajowniczek – ojciec rodziny. Ojciec Maksymilian zgłosił się na 

ochotnika, aby zginąć za Gajowniczka. Poszedł na śmierć do bunkra głodowego. Podczas 

pobytu w bunkrze skazańcy pod przewodnictwem o. Kolbego modlili się i śpiewali. Zakonnik 

przeżył bez jedzenia i picia dwa tygodnie. Został uśmiercony 14 sierpnia 1941 roku zastrzykiem 



zawierającym truciznę. Jego ciało zostało skremowane, razem z ciałami innych skazańców. 

Beatyfikacja o. Maksymiliana odbyła się 17 października 1971 roku, a 10 października 1982 

roku został on ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II. 

 

Katecheza 38 (podręcznik, s. 120-123) 

 

Temat: Kościół we współczesnej Polsce. 

 

Święty Paweł w trosce o wspólnotę Kościoła pouczał chrześcijan, jak powinni żyć i 

postępować, aby budować tę wspólnotę. 

Proszę przeczytać tekst z Listu do Rzymian św. Pawła, a następnie wykonać ćwiczenie nr 1.  

Zadanie 2 z karty pracy jest dla chętnych (na dodatkową ocenę). Należy zapoznać się z 

biografiami kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki i napisać w jaki sposób 

zasłużyli się oni dla Kościoła.  

1. Przeczytaj uważnie fragment Listu Świętego Pawła do Rzymian (Rz 12, 1-2). 

Jakich rad udzielił apostoł pierwszym chrześcijanom? Wyszukaj je w tekście i podkreśl. 

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofi arę żywą, 

świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego 

świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 

wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. Rz 12, 1-2 

2. Napisz, w jaki sposób zasłużyli się dla współczesnego Kościoła w Polsce: 

 

Kard. Stefan Wyszyński 

   



 

Jakie przesłanie dla nas wynika z dokonań i postaw życiowych tych wielkich kapłanów? 

 

 

 

 

 
 

Drodzy uczniowie, jeżeli macie taką możliwość to bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć 

wykonanych zadań z karty pracy (Katechezy: 35, 36, 37, 38). Jeżeli nie macie takiej 

możliwości, to proszę mnie o tym powiadomić. Adres e-mail religia.sp11@tlen.pl  
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