
Tydzieo obowiązywania: 4 - 8 maja 2020 
 
Katecheza 9 (w podręczniku 46) 
Temat: Święty Szczepan - pierwszy męczennik Kościoła 
Cel: Ukazanie przykładu mężnego wyznawania wiary w Chrystusa 
 
(1) Męczennik to osoba, która cierpiała lub oddała życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jedną z takich 
osób, o których możemy przeczytad w Piśmie Świętym był święty Szczepan. Nie wiadomo skąd 
pochodził ani gdzie się urodził. Jego imię wskazuje nam na to, że był Grekiem, który nawrócił się na 
chrześcijaostwo. (2) Szczepan był jednym z siedmiu diakonów wybranych przez Apostołów dla 
posługi ubogim. Naraził się on starszyźnie żydowskiej gorliwością głoszenia Ewangelii, służbą ubogim 
i działaniem znaków i cudów. Oskarżono go fałszywie i ukamienowano w roku 36. (3) Kościół 
wspomina świętego Szczepana 26 grudnia.  Na obrazach jest on przedstawiany w scenie 
kamienowania, a także jako młody diakon. Jego atrybutami są: gałąź palmowa, księga Ewangelii, 
kamienie. 
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z 
fioletowego pola (str. 107) i fotografię swojej pracy prześlij na e-mail do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 
 
 
Katecheza 10 (w podręczniku 47) 
 
Temat: Św. Stanisław ze Szczepanowa - patron chrześcijaoskiego ładu moralnego 
Cel: Ukazanie chrześcijaoskiej postawy wierności Bogu. 
 
Moralnośd jest działaniem człowieka zgodnego z jego powinnością, określane jako moralnie dobre 
lub moralnie złe. (1) Moralnośd chrześcijaoska polega na życiu zgodnym z Ewangelią. Miłośd zaś 
przybliża nas do Boga i ludzi oraz wiedzie do doskonałości.  
 Bardzo poruszającym i różnie ocenianym wydarzeniem z dziejów Polski jest sprawa dotycząca 
tzw. zatargu czy też konfliktu pomiędzy biskupem krakowskim - św. Stanisławem ze Szczepanowa a 
królem Bolesławem zwanym Śmiałym albo Szczodrym. Kiedy panował w Polsce zamęt z tego powodu 
jego rycerze dezerterowali i potajemnie wracali do swoich domów. Król mścił się na nich i ich 
rodzinach. Wówczas biskup Stanisław zagroził królowi wygnaniem z kraju i rzucił na niego klątwę. 
Bolesław nasłał na biskupa oprawców, ale ostatecznie sam go zabił. Wydarzyło się to 11 kwietnia 
1079 roku w Krakowie, w kościele św. Michała na Skałce. Postawa biskupa Stanisława była 
jednoznaczna i bezkompromisowa. Zapłacił za to swoim życiem. Dlatego (2) św. Stanisław ze 
Szczepanowa jest patronem chrześcijaoskiego ładu moralnego gdyż stanął w obronie najwyższych 
wartości jakimi są poszanowanie życia i nienaruszalnośd ludzkiej godności.  
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedz na pytania 
z fioletowego pola (str. 109) i fotografię swojej pracy prześlij na e-mail do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 
 


