
Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 16.04.2020 (czwartek) 

1. Pomódl się na początku zwrotką pieśni z książeczki: „Zwycięzca śmierci”. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Kościół polski w okresie niewoli narodowej. 

3. W podręczniku na str. 136 jest napisany fragment z 1 Księgi Machabejskiej. Proszę 

przeczytaj te słowa, a następnie przeczytaj dalszą część opowiadania tutaj: 

„(…) Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza 

w Modin, ażeby złożyć ofiarę, zgodnie z królewskim dekretem. Gdy zobaczył to Matatiasz, 

zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł 

więc i zabił tamtego obok ołtarza. Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał 

do składania ofiar, ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o Prawo i tak uczynił jak 

Finees Zambriemu, synowi Saloma. Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym 

głosem: «Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za 

przymierzem». Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście 

wszystko, co tylko posiadali”. 

4. Zastanówmy się wspólnie, jaką wojnę można nazwać sprawiedliwą? Poniżej masz kilka 

wskazówek, które określają warunki wojny uznanej za sprawiedliwą. Zapisz je w zeszycie 

pod hasłem: 

WARUNKI WOJNY SPRAWIEDLIWEJ: 

 Jest to obrona wobec niesprawiedliwej agresji, 

 Musi być rzeczywista możliwość prowadzenia akcji zbrojnej, 

 Użyte środki nie mogą zrobić większych szkód niż zło, jakie chcą usunąć,  

 Celami mogą być tylko obiekty wojskowe, a nie cywilna ludność, 

 Ma to być walka o odzyskanie własności, obrona ojczyzny 

5. W takich warunkach znalazła się Polska w okresie trzech rozbiorów  

(lata: 1772, 1793, 1795). Po trzecim rozbiorze rozpoczyna się trwająca 123 lata NIEWOLA 

NARODOWA. Zbór sprawił, że Polacy znaleźli się pod panowaniem trzech państw: Rosji, 

Prus i Austrii. W zmaganiach o odzyskanie niepodległości przez te wszystkie lata, gdy 

próbowano zniszczyć nasz język i kulturę narodową walczyliśmy w różny sposób 

(prowadzenie wojny sprawiedliwej): 

6. Zapisz kolejną notatkę:  

USPRAWIEDLIWONE SPOSOBY WALKI O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI: 

 Walka bronią: Powstanie listopadowe (1830-1831), Powstanie krakowskie (1846), 

Powstanie styczniowe (1863) 



 Walka orężem słowa: Twórczość patriotyczna mdz. in. Adama Mickiewicza, 

Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, Józefa 

Wybickiego, Marii Konopnickiej, 

 Walka orężem wiary: przetapiano dzwony kościelne na armaty, bieliznę kościelną 

oddawano na bandaże, niższe duchowieństwo tworzyło oddziały patriotyczne, 

prowadzono tajne nauczanie przez propagowanie czytelnictwa i zakładanie bibliotek 

parafialnych, by zapobiec germanizacji i rusyfikacji,  

7. Teraz już wiesz jak ważne znaczenie miał Kościół w okresie niewoli narodowej, za co 

poniósł ogromne represje.  

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 26.04.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

 

Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 17.04.2020 (piątek) 

1. Po Znaku Krzyża odmów modlitwę: 

Święty Janie Pawle II – módl się za nami 

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – módl się za nami 

2. W zeszycie zapisz temat katechezy: Kult współczesnych świętych Polaków. 

3. W najnowszej historii Polski odnajdujemy przykłady świętych, którzy mogą nas 

inspirować, przez postawę swojego życia do konkretnego działania. Twoim zadaniem jest 

zapoznanie się z tematem w podręczniku na str. 142-143 oraz napisanie na podstawie tych 

informacji referatu w zeszycie o jednym z wybranych (albo o św. Janie Pawle II, albo o bł. 

ks. Jerzym Popiełuszko). 

 NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ – napisz przynajmniej 12 zdań (wystarczą wiadomości z 

podręcznika) 

 NA OCENĘ CELUJĄCĄ – napisz przynajmniej 25 zdań (znajdź kilka dodatkowych 

informacji w artykułach zamieszczonych np. w Internecie, albo innych książkach) 

4. Pogłębieniem informacji mogą być filmy chrześcijańskie o wymienionych świętych, które 

znajdują się pod poniższymi linkami: 

Św. Jan Paweł II: https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko: https://www.youtube.com/watch?v=hbjvOj0Yyxw 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i  

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 26.04.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 
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