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Skarb w naczyniach glinianych1.

Załącznik 1

RELIGIA

JĘZYK POLSKI HISTORIA

GEOGRAFIA JĘZYKI OBCE
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Moje weSterplatte2.

Załącznik 1

Grupa I
Mamy do czynienia z […] przedsięwzięciem, które ma jeden, wspólny cel: obrażać i poniżać. Dzisiaj zwolen-
nikom rozmaitych ruchów poparcia bezbożnictwa nie chodzi o to, by polemizować na przykład z zasadnością 
katolickiego kultu maryjnego. Wystarczy ubrać w maskę przeciwgazową ikonę Czarnej Madonny lub wmonto-
wać w czcigodny wizerunek twarz skandalistki. A wszystkie argumenty przeciw Kościołowi można wykrzyczeć 
na „pokojowych” i „tolerancyjnych” manifach.

Grzegorz Kucharczyk, Nienawiść, pogarda i bluzgi – antykatolicyzm wczoraj i dziś, Polonia Christiana, 
https://www.pch24.pl/nienawisc--pogarda-i-bluzgi,1070,i.html (dostęp: 5.11.2019).

1. Kogo naprawdę bronili żołnierze z Westerplatte?
2. Kogo i czego broni dzisiejszy świat?
3. Komu zależy na skłócaniu Polaków, szyderstwie z ich uczuć religijnych?
4. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Grupa II
Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, 
pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę 
z najeźdźcą. Walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol 
wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.

Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, 
w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

Św. Jan Paweł II, homilia wygłoszona na Westerplatte, 12.06.1987, 
https://papiez.wiara.pl/doc/589836.kazdy-ma-swoje-westerplatte/4 (dostęp: 2.11.2019).

1. Co Papież nazywał naszym Westerplatte?
2. Dlaczego od pewnych spraw, wartości, przede wszystkim chrześcijańskich nie można uciec?
3. Co dla Ciebie jest takim Westerplatte, które trzeba obronić, o które trzeba walczyć i zabiegać?
4. Czy w świecie rzeczywistości wirtualnej historia żołnierzy z Westerplatte traci swoje symboliczne znaczenie?
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Grupa III
Mając to na uwadze, obecny Sobór święty [II Watykański] solidaryzuje się z potępieniem wojny totalnej przez 
ostatnich papieży i ze swej strony oświadcza: Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do 
zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu 
człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie.

Szczególniejsze niebezpieczeństwo współczesnej wojny polega na tym, że posiadającym nowoczesne naukowe 
rodzaje broni stwarza ona niejako okazję do dokonywania takich zbrodni, a ludzką wolę z jakąś nieubłaganą 
konsekwencją może pobudzać do bardzo okrutnych zamysłów. Wobec tego, ażeby w przyszłości nigdy się to nie 
zdarzyło, biskupi całego świata razem zebrani zaklinają wszystkich, zwłaszcza rządców narodów oraz naczelnych 
dowódców wojskowych, by nieustannie mieli przed oczyma ogrom swej odpowiedzialności przed Bogiem oraz 
przed całą ludzkością.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym nr 80, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
Poznań (brak roku wydania), s. 609.

1. Czy warto stawiać opór agresji militarnej najeźdźcy?
2. Jakie jest stanowisko Kościoła wobec wojny totalnej (niesprawiedliwej)?

Grupa IV
Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak 
„będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a  równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posia-
dającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę… rządom nie można odmawiać prawa do 
koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań”.

KKK 2308

Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militar-
nej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jedno-
cześnie w tym przypadku:

 ♦ aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocienarodów była długotrwała, poważna i nie-
zaprzeczalna;

 ♦ aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;
 ♦ aby były uzasadnione warunki powodzenia;
 ♦ aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. 

W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. 
Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej. 

KKK 2309

Władze publiczne mają w  tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć na obywateli zobowiązania konieczne 
dla obrony narodowej. Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa 
i wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra 
wspólnego narodu i utrwalenia pokoju.

KKK 2310

1. Do czego wzywa Kościół i jak należy rozumieć obronę konieczną?
2. W jakiej wojnie Kościół usprawiedliwia czynne uczestniczenie i dlaczego?
3. Jakie według Kościoła warunki usprawiedliwiają uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej?

2. MOJE WESTERPLATTE
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Grupa V
«Będą patrzeć na Tego, którego przebili» – te słowa kierują nasz wzrok ku krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, 
na którym zawisło Zbawienie świata. «Nauka bowiem krzyża, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą 
Bożą» (por. 1 Kor 1, 18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał 
się [współczesny], ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale 
wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego 
i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi 
ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w szczegól ny sposób w tym pięknym zakątku Polski. I tak się też stało. 
[…] Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy […].

Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i od-
powiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów 
publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i naro-
dowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam 
o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz […].

Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. w Zakopanem, [w:] Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. 
V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Olsztyn 1997, s. 122.

1. O czym przypomina Papież Polak swoim rodakom?
2. Do czego zachęca Polaków?

2. MOJE WESTERPLATTE



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

Materiał 1

Może posłużyć się pytaniami Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego: Czy Westerplatte powinno bronić się do 
ostatniego żołnierza? Czy mjr Henryk Sucharski planował poddać się już 2 września 1939 r.? Uczniowie powinni 
wskazać, że obrona Westerplatte trwała 7 dni i mimo zapowiadającej się klęski wojsk polskich była konieczna, 
bowiem zaznaczyła okupantom z II wojny świętej, że Polacy pomni na dziejowe zrywy niepodległościowe będą – 
jak zajdzie potrzeba – z bronią w ręku upominać się i walczyć o wolną i niepodległą Polskę.

Na podst. M. Wójtowicz-Podhorski, Obrona Westerplatte 1939 r., Warszawa 2016, s. 60.

Materiał 2

Pojęcia i określenia:
1. Naród – trwała wspólnota ludzi, których łączą wspólna przeszłość, kultura i  język. Wspólna przeszłość, 

mimo różnic społecznych, jest dla tworzących naród źródłem dumy i identyfikacji.

2. Państwo – termin jest wieloznaczny, w kontekście grupy społecznej jest wspólnotą złożoną z ludzi pozosta-
jących pod wspólną władzą polityczną na obszarze konkretnego kraju.

3. Patriotyzm – czynnik, który w znacznej mierze przyczynia się do zachowania spójności narodowej. Najo-
gólniej przez patriotyzm należy rozumieć takie działania człowieka, które będą ukazywały jego troskę o kraj 
ojczysty, postawę służebną wobec rodaków i kultury narodowej.

4. Nacjonalizm – postawa człowieka, który stawia interesy własnego narodu ponad wszystkie inne. Skrajną po-
stacią nacjonalizmu jest szowinizm – nienawiść do wszystkiego, co jest obce. Na potępienie zasługuje nacjona-
lizm, którego celem jest podbój i panowanie nad światem.

5. Ojczyzna – ojcowizna, czyli zasób dóbr, które są dziedziczone po ziemskich ojcach i matkach.

6. Życie według zasad wiary katolickiej – oznacza obowiązek zachowywania na co dzień przykazań Bożych 
i kościelnych; uczciwe wypełnianie wszystkich swoich obowiązków, życie w zjednoczeniu z Bogiem przez co-
dzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pogłębianie wiadomości religijnych (uczestnictwo w katechezie 
szkolnej), częstą spowiedź i Komunię Świętą.

2. MOJE WESTERPLATTE
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Po co żyję?3.

Załącznik 1

Sensem życia jest dla mnie …………..………………………………….………………………………........

 ……………………………………………………….........................…………………………………........

Szukam sensu życia w  ………………………………………….……………………………………….......

 ………………………………………………………...........................…………………………………........

Przyjaciele i  rodzina to ………………………....………………………………………………………......

 ………………………………………………………............................…………………………………........

Bóg jest dla mnie ważny, ponieważ ……………….…….……………………………………………………

 ………………………………………………………...........................…………………………………........

Gdy jest mi smutno ………………………………………………………………………………………..…

 ……………………………………………………….............................…………………………………........

Chcę być szczęśliwy, więc …………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………..............................…………………………………........
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RoZwijać się Po BożeMu5.

Załącznik 1

Wezwanie „poznaj samego siebie”, wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamental-
nej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia 
właśnie jako „człowiek”, czyli ten, kto „zna samego siebie”.

Św. Jan Paweł II, Fides et ratio 1  
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html  

(dostęp: 24.11.2019).

Załącznik 2

To może wyglądać dziwnie, lecz liczni ludzie, nazywający się chrześcijanami, przechodzą przez życie bez troszcze-
nia się o gruntowne samopoznanie. Są oni zadowoleni z ogólnego i bliżej nieokreślonego wyobrażenia, jakie 
posiadają na temat swego rzeczywistego stanu […]. Nie mają natomiast ani też wcale nie dążą do dokładnej 
i systematycznej wiedzy o sobie.

Św. J.H. Newman 
https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/1019/1113 (dostęp: 22.11.2019).

Załącznik 3

Psalm 139

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.

Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek

i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:

Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd

i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,

zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?

Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;

jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,

zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła

i podtrzyma mię Twoja prawica.
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Załącznik 4

TEMPERAMENT

……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

♦♦ SPOKOJNY

♦♦ SUMIENNY

♦♦ ZORGANIZOWANY

♦♦ WRAŻLIWY

♦♦ PESYMISTYCZNY

♦♦ REFLEKSYJNY

♦♦  Z TRUDEM 
PODEJMUJĄCY 
DECYZJE

♦♦ OPANOWANY

♦♦ DROBIAZGOWY

♦♦ SKRYTY

♦♦ POWAŻNY

♦♦ ZRÓWNOWAŻONY

♦♦ OSTROŻNY

♦♦  KONSEKWENTNY 
W DZIAŁANIU

♦♦ IMPULSYWNY

♦♦ NIECIERPLIWY

♦♦ UPARTY

♦♦ ZDECYDOWANY

♦♦ OPTYMISTYCZNY

♦♦ ZMIENNY

♦♦  DOBRY 
ORGANIZATOR

♦♦ POGODNY

♦♦ SPONTANICZNY

♦♦ BEZTROSKI

♦♦ NIESTAŁY

♦♦ TOWARZYSKI

♦♦  NIEKONSEKWENTNY

♦♦  SKŁONY DO 
PODEJMOWANIA 
WYZWAŃ

1. Jaki jest Twój temperament? W każdej kolumnie jest po siedem cech typowych dla poszczególnych typów 
temperamentu według Hipokratesa – zaznacz te, które uważasz, że posiadasz.

2. Na podstawie informacji z podręcznika nazwij każdy z typów temperamentu.

5. ROZWIJAĆ SIĘ PO BOŻEMU
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cZy jesteM PRawdZiwyM chRZeścijanineM?7.

Załącznik 1

Grupa I
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony».

Mk 16, 15-16

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W  każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szla-
chetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

1 Tes 5, 16-22

Grupa II
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napomi-
najcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach.

Kol 3, 16 

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
J 6, 56

Grupa III
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie.

J 13, 34 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Mt 5, 44

Grupa IV
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam 
uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

J 13, 12-15 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko mieli wspólne.

Dz 2, 42.44
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Grupa V
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus 
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Kol 3, 1-2 

[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, 
na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy 
i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli 
i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je 
z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 

1 J 1, 1-3

Załącznik 2

1. Wiara w Boga

Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?
Oznacza przylgnąć osobowo do Boga przez całkowite powierzenie się Mu i uznać całą prawdę, którą On objawił, 
ponieważ Bóg jest Prawdą. Oznacza wierzyć w jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

KKKK 27

2. Wiara w Boga

Dlaczego mamy wierzyć w Boga?
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz 
miał życie wieczne.

J 3, 16

3. Wybór Jezusa

Dlaczego mamy wybrać Jezusa?
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.

J 14, 6

4. Naśladowanie Jezusa

Jakie są warunki pójścia za Jezusem?
Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt 
nie jest dobry, tylko sam Bóg Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Lecz on spochmurniał 
na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Mk 10, 17-22

7. CZY JESTEM PRAWDZIWYM CHRZEŚCIJANINEM?



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

5. Relacja z Bogiem na dobre i na złe

Kiedy człowiek powinien dbać o relację z Bogiem?
Wielu ma dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego Królestwo niebieskie, ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. 
Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, 
ale mało do postu. Wszyscy chcą się z nim cieszyć, mało pragnie dla niego i z nim cierpieć. Wielu idzie za Jezusem do 
momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda, mało postępuje za 
hańbą krzyża. Wielu kocha Jezusa, dopóki nie zjawią się trudności. Wielu Go chwali i błogosławi, dopóki otrzymuje 
od niego jakieś łaski. Gdy zaś Jezus się ukryje i choć na chwilę ich opuści, skarżą się albo całkiem upadają na duchu.

Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

6. Świadectwo

Co oznacza w praktyce świadczyć?
[Oznajmiam wam to] co istniało od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, cośmy widzieli na własne oczy, na co 
spoglądaliśmy i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się bowiem życie, a myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Głosi-
my wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. Głosimy wam więc to, cośmy sami ujrzeli i usły-
szeli, abyście byli jedno z nami. A być jedno z nami znaczy to być jedno z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem.

1 J 1, 1-3
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bóg Stwarza8.

Załącznik 1

Grupa I

Egipski mit o stworzeniu świata
Na początku wszystko pokrywały czarne wody Nun, wszędzie panowała cisza i ciemność. Nagle z głębiny wyłoniły 
się pączki lotosu oraz mała wysepka. Wkrótce lotos rozwinął płatki i zapłonął żółtym światłem. Wewnątrz kwiatu 
znajdował się mały, już całkiem ukształtowany bóg-stwórca (Atum-Re), zasiadający wśród jasności i spowity słod-
kim zapachem. Zmienił się on w cudownego ptaka – Feniksa i wzleciał ponad wysepkę, uformowaną na kształt 
piramidy. Wylądował na jej szczycie, rozpostarł czerwono-złote skrzydła, po czym wydał głośny okrzyk, który odbił 
się echem wśród ciszy. Atum-Re poczuł się samotny i z części siebie stworzył syna o imieniu Szu – boga powietrza 
oraz córkę lwioglową Tefnut – boginię mgły i wilgoci. Atum-Re spojrzał na swe dzieci i poczuł wielką dumę, Szu 
i Tenfun poczęli syna Geba – boga ziemi oraz córkę Nut – boginię niebios. Geb i Nut opiekowali się sobą nawza-
jem i dali życie czworgu dzieciom. Pierwszym z nich był szlachetny i piękny Ozyrys, po nim zaś jego brat – Set. 
Następnie Nut zrodziła dwie córki – odważną czarodziejkę Izydę oraz jej czułą i troskliwą siostrę – Neftydę. Dzieci 
te, w przeciwieństwie do swych przodków, mieszkały na ziemi, dając początek wielu bogom i boginiom. Wreszcie 
Atum-Re rozkazał baraniogłowemu Chnumowi, aby przyniósł koło garncarskie, i na nim ulepił z gliny człowieka. 
Tchnąwszy życie w swoje nowe dzieło, Atum-Re postanowił podarować mu jakiś kraj, stworzył więc Egipt. Na 
wzór rzeki Nu, z której się wyłonił, dał Egiptowi Nil, któremu cała kraina zawdzięczała życie i dobrobyt…

Mit o stworzeniu świata, http://egiptpopolsku.blogspot.com/p/mity-egipskie.html (dostęp: 06.03.2020).
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Grupa II

Babiloński epos o stworzeniu świata Enuma Elisz
I kiedy na górze niebo jeszcze nie było nazwane, 
Kiedy na dole ziemia nie miała imienia1: 
Wtedy Apsu2, pierwotnego prarodzica,
I Muummu3 – Tiamat4 pramacierzy
wody – były zmieszane ze sobą.
Życia5 jeszcze nie było, ani zwierza, ani ptaka,
Ani pól, ani lasów,
Ani drzewa się nie utrwaliły,
ani sitowie nie było widzialne;
Żaden z bogów jeszcze nie powstał,
Żadne nazwisko nie było nazwane,
żadne przeznaczenie przeznaczone:
Aż oto bogowie się urodzili w łonie6 zjednoczonych [wód Apsu i Tiamat].
Powstali naprzód Lahmu i Lahamu7,
Aż upłynęły czasy…
Narodzili się wtedy Anszar8 i Kiszar9,
Aż upłynęły czasy…
Wtedy się zjawił
Anu10, syn ich potężny.

1 Imię – byt. Nie miał imienia – nie istniał. 
2 Apsu – jest to pierwotny bóg świata; imię jego tłumaczą: Ocean. Właściwie jest to tylko pierścień wody, otaczający chaos, czyli ot-
chłań pierwotną – Tiamat. – Apsu uchodzi za małżonka Otchłani – u Greków zwany – Apason.
3 Muummu – znaczy właściwie burzliwość, bezład, chaos; jest to określenie Tiamat. Zarazem jako wydzielone bóstwo – jest on gońcem 
Apsu i Tiamat – u Greków Moumis.
4 Tiamat – otchłań, woda pierwotna, morze chaotyczne, pramacierz bytu. W Biblii – po prostu Tehom (nieosobista otchłań). U Bero-
zusa Taute lub Tamte – pratworzywo bytu. – Trójca pierwotna: Apsu–Tiamat–Muummu.
5 Życia – lasów.
6 R. w łonie – Tiamat.
7 Lahmu i Lahamu bogi najpierwsze – w postaci gadzin lub smoków; są to ochrońce świątyń.
8 Anszar, u gr. Assoros, był pierwotnym imieniem boga Assura, który po zwycięstwie Asyrii stał się głównym bogiem. – Anszar oznacza 
niebo.
9 Kisar – jego małżonka – ziemia.
10 Anu po upadku pierwszych bogów – jest głową Panteonu babilońskiego. Jest synem Anszar i Kisar. – Małżonka jego zowie się Antu. 
Anu–Bel–Ea stanowią drugą trójcę babilońską. – Anu jest bogiem czysto babilońskim; w czasach asyryjskich – znika.

Władysław Kot (red.), Enuma Elisz i inne teksty mezopotamskie, Sandomierz 2010, s. 18–19.
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Grupa III

Kosmogonia chaldejska Bitu ellim
Dom święty, mieszkanie bogów, w miejscu świętem nie było uczynione; 
Żadna trzcina nie kiełkowała, żadne drzewo nie kwitło;
Żaden fundament nie był postawiony, żadna forma cegieł zgotowana; 
Żaden dom nie był uczyniony, żadne miasto zbudowane; 
Żadne miasto nie było zbudowane, żadne zgromadzenie nie istniało; 
Nipur1 nie był założony, Ekur2 nie był zbudowany;
Erech3 nie był założony, E-anna4 nie była zbudowana;
Ocean nie był stworzony, Eridu5 nie była zbudowana –
Domu świętego, mieszkania bogów – miejsce nie było uczynione. 
Powszechność krajów była morzem.
Wówczas kiedy to, co było w morzu, leżało w głębi –
Wówczas założona była Eridu, E-sagil6 był zbudowany
E-sagil – gdzie pośrodku Oceanu zamieszkał Marduk –
Babilon był założony, E-sagil wykończony. 
On (Marduk) stworzył razem Anunnaków.
Miastu świętemu, siedzibie miłej ich sercom, nadali imię sławne.
Marduk na powierzchni wody…
Stworzył proch i pomieszał go z własną krwią….
Aby dać bogom mieszkanie, w którym serce ich byłoby zadowolone, 
Stworzył rodzaj ludzki.
Aruru stworzyła wraz z nim nasienie ludzkości.
Zwierzęta puszcz, stworzenia żywe – w pustyni stworzył je;
Stworzył Tygrys i Eufrat, w dobrym miejscu je pomieścił –
Dobrym imieniem je nazwał.
Trawę, zarośla, trzciny i las – stworzył je.
Stworzył zieloność sioła –
Okolice, trzciny, krzewy i sitowia –
Krowę dzika z jej dzieckiem, cielęciem dzikiem, owcę z jej dzieckiem, jagnięciem w owczarni –
Ogrody i lasy,
Kozła i koźlątko, co skacze – stworzył je.
Marduk Pan na brzegu morza uczynił….
Trzciny i sitowia ustawił –
Stworzył trzciny, stworzył drzewa –
Stworzył fundamenty, stworzył formę cegieł,
Uczynił domy, zbudował miasta,
Zbudował miasta, zgromadził tłumy,
Zbudował Nipur, zbudował Ekur,
Zbudował Erech, zbudował E-anna….

1 Nipur – miasto Bela.
2 Ekur – dom góry, świątynia Bela w Nipur.
3 Erech-Uruk, dziś Warka.
4 E-anna – świątynia Isztar w Erech.
5 Eridu – miasto Dobre, dom wody, nad brzegiem morza tj. Zatoki Perskiej. 
6 E-sagil – świątynia Marduka w Babilonie.

Władysław Kot (red.), Enuma Elisz i inne teksty mezopotamskie, Sandomierz 2010, s. 37–38.
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Grupa IV

Grecki mit o powstaniu świata
Na początku był Chaos. Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był Chaos? Niejedni widzieli w nim jakąś 
istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni – a takich było więcej – mówili, że to wielka otchłań, pełna siły 
twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia 
i powietrza. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa 
potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów: Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Oni dali początek wielu 
pokoleniom bogów.

Z ich małżeńskiego związku wyszedł wielki ród tytanów, wśród których najstarszy był Okeanos, bóg potęż-
nej rzeki, co szerokim, błękitnym kręgiem opływała całą ziemię dokoła. Młodszym rodzeństwem tytanów byli 
kiklopowie (cyklopi) i hekatonchejrowie – sturęcy. Cyklopi, potwornego wzrostu, o dzikim wyglądzie, mieli 
jedno oko w środku czoła, a hekatonchejrowie o stu rękach przerażali swą siłą niezłomną. Uranos nie był zado-
wolony z tego potomstwa, które było szkaradne lub okrutne. Wszyscy oni napełniali go strachem i odrazą. Nie 
spodziewając się po nich ani wdzięczności, ani poszanowania swej władzy ojcowskiej, strącił ich w bezdenne 
czeluści Tartaru. Stamtąd nie było już powrotu. Tartar rozciągał się tak głęboko pod ziemią, jak wysoko ponad 
nią roztacza się niebo. Kowadło z brązu, rzucone z wysokości nieba, leciałoby dziewięć dni i dziewięć nocy, za-
nim dosięgłoby powierzchni ziemi. Podobnie długo, a może jeszcze dłużej wędrowałoby owo kowadło do głębin 
Tartaru; gdzie panuje noc potrójna. Ktoś, kto by tam wszedł, nie zdołałby przez rok cały dojść do ostatecznych 
granic tego bezmiaru ciemności. Ów zabłąkany podróżny pielgrzymowałby bez przerwy, unoszony gwałtownym 
wichrem podziemnych huraganów. Wieść niesie, że gdzieś pośrodku tych straszliwych mroków stoi smutne 
dworzyszcze Nocy, otoczone nieprzeniknionymi chmurami.

Gaja słyszała jęk potępionych tytanów dobywających się z przepastnych wnętrzności ziemi. Znienawidziła 
wyrodnego ojca i zaczęła knuć spisek przeciw jego władzy bezwzględnej. Namowom matki uległ najmłodszy 
z tytanów – Kronos, dotychczas nie pozbawiony wolności. Uzbrojony w stalowy sierp, zaczaił się na Uranosa, 
okaleczył go haniebnie i strącił ze świetlistego tronu niebios. Z krwi, która wyciekła z rany powalonego boga, 
zrodziły się trzy straszne boginie zemsty, Erynie, o włosach wężowych. Uranos, ukryty w głębinach nieba, zeszedł 
z widowni dziejów boskich.

Razem z bogami rodził się świat. Nad ziemią, która jako ląd stały wydobywała się z chaosu, świeciło młode 
słońce, a z chmur spadały deszcze obfite. Podniosły się pierwsze lasy i ziemię przykryła wielka, szumiąca puszcza. 
Po nieznanych wzgórzach błądziły rzadkie zwierzęta. Z wolna rzeczy zaczęły przybierać znajome kształty. Źró-
dła znalazły swe groty, a jeziora wygodne kotliny; góry śnieżnym grzebieniem zarysowały się na jasnym niebie. 
Gwiazdy lśniły w ciemnych przestworzach nocy, a kiedy one bladły, ptaki wydzwaniały jutrzence swą pierwszą 
pieśń powitalną. 

Jan Parandowski, Narodziny świata, [w:] Mitologia, Londyn 1992, s. 36 i nast.
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Grupa V

Pierwsze biblijne opowiadanie o stworzeniu świata
Na początku Bóg stworzył niebo i  ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad po-
wierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!” I  stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, 
oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i pora-
nek – dzień pierwszy.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od dru-
gich!” Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się 
stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia 
sucha!” A  gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a  zbiorowisko wód nazwał morzem. 
Bóg widząc, że były dobre, rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe 
rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona”. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny 
zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według 
ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. 

A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od 
nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad 
ziemią”. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządzi-
ło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą 
i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod skle-
pieniem nieba!” Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi 
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je 
tymi słowami: „Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża 
na ziemi”. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwie-
rzęta według ich rodzajów!” I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 
pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, 
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję 
wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was 
będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkie-
go, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się 
tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg ukończył 
w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 
Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej 
pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.

Rdz 1-2, 1-4a

8. BÓG STWARZA



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

Grupa VI

Drugie biblijne opowiadanie o stworzeniu świata
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna 
jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię 
i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby – wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka 
z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana 
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego 
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rze-
kom. Nazwa pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej 
krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki – Gichon; okrąża 
ona cały kraj – Kusz. Nazwa rzeki trzeciej – Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta – to 
Perat. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan 
Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale 
z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”.

Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 
pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do 
mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało 
nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu 
polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył 
się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, 
które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została 
wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

Rdz 2, 4b-25

8. BÓG STWARZA
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Załącznik 2

Tekst  
o stworzeniu

Pierwotny czynnik 
twórczy (Stwórca) Jak powstał świat?

Powstanie życia  
na ziemi  

(co powstało)?

Jak powstał 
człowiek?

8. BÓG STWARZA
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Załącznik 3

Pierwsze biblijne opowiadanie o stworzeniu świata
Na początku Bóg stworzył niebo i  ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad po-
wierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!” I  stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, 
oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i pora-
nek – dzień pierwszy.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od dru-
gich!” Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się 
stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia 
sucha!” A  gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a  zbiorowisko wód nazwał morzem. 
Bóg widząc, że były dobre, rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe 
rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona”. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny 
zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według 
ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.

A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień 
od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły 
nad ziemią”. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby 
rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem 
i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – 
dzień czwarty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod skle-
pieniem nieba!” Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi 
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je 
tymi słowami: „Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża 
na ziemi”. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwie-
rzęta według ich rodzajów!” I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 
pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, 
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję 
wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was 
będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkie-
go, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się 
tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg ukończył 
w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 
Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej 
pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.

Rdz 1-2, 1-4a

8. BÓG STWARZA
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Załącznik 4

Zdanie: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” podkreśla, że ……………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

Polecenie Boga: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego 
owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem” można rozumieć jako 

………….……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

Wypełnienie zadania, które Bóg powierzył człowiekowi, mówiąc: „[…] abyście zaludnili ziemię i uczynili ją so-
bie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi”, przejawia się w tym, że 

………….……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

Komentarz autora natchnionego: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stwo-
rzył mężczyznę i niewiastę” wskazuje na 

………….……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

Kilkukrotne stwierdzenie, że „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre” jest podkreśleniem prawdy 
o tym, że 

………….……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

8. BÓG STWARZA



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

„Ponętne” Piękno9.

Załącznik 1
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sPoglądaM ocZaMi Boga na sieBie i świat13.

Załącznik 1

wymagania – trudności

.....................................................

wymagania – trudności

.....................................................

moim celem jest............................................................................

uzasadnienie celu..........................................................................

potrzebuję

..............................................................

..............................................................

potrzebuję

..............................................................

..............................................................
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Załącznik 2

Opis postawy Jakie cnoty kardynalne (bądź ich brak) 
dostrzegamy w opisanych postawach?

Ojciec Maksymilian Kolbe trafił do Auschwitz 28 maja 1941 r. Pod 
koniec lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie 
za nieznanego mu współwięźnia, skazanego na śmierć głodową 
w  ramach odwetu władz obozu za ucieczkę osadzonego. Ojciec 
Maksymilian zmarł po dwóch tygodniach w bunkrze głodowym.

Ku swojemu zdziwieniu Maciej zauważył, że od pewnego czasu 
nie rozstaje się ze swoim smartfonem nawet na chwilę. Bez prze-
rwy sprawdza, czy nie otrzymał jakiejś widomości. Denerwuje się, 
jeśli nie ma urządzenia przy sobie, i odczuwa duży dyskomfort, 
gdy zapomni ładowarki. Maciej nie mógł uwierzyć, gdy się zo-
rientował, że średnio przed ekranem komórki spędza ponad… 
sześć godzin dziennie.

Dowiedziałem się od trenera, że przed nami najważniejsze za-
wody czterolecia i że nasze szanse na zajęcie miejsca na podium 
wzrosną, jeśli zdecyduję się na wykorzystanie – jak to ujął – al-
ternatywnej terapii lekowej. Zapewniono mnie, że nikt się o tym 
nie dowie. Zawody wygrałem. A teraz, po czterech latach, chcą 
mi odebrać medal, ponieważ wyszło na jaw, że byłem na dopingu. 

Wczoraj, w godzinach porannych pani Anna znalazła na osiedlo-
wej ławeczce damską torebkę, w której znajdowały się dokumenty 
i  pieniądze w kwocie 7 tys. złotych. Ponieważ nikogo nie było 
w pobliżu, postanowiła przekazać zgubę straży miejskiej. Funk-
cjonariusz odbierający zgubę poinformował panią Annę o  pra-
wach, jakie jej przysługują z tytułu znaleźnego. 

13. SPOGLĄDAM OCZAMI BOGA NA SIEBIE I ŚWIAT
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Załącznik 3

ARETOLOGICZNY FORMULARZ NASTOLATKA

1. Ponumeruj poniższe sprawności. Tej, którą cenisz najbardziej, przydziel 1, kolejnej 2 itd. Następnie wpisz 
do tabeli pierwsze trzy – twoim zdaniem najważniejsze.

cierpliwość – opanowanie – taktowność – pracowitość – konsekwencja –  
umiar – szczerość (ale nie bezczelność) – spokój – sprawiedliwość

Kolejność Sprawność Moje sytuacje

1. ………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2. ………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

3. ………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2. W kolumnie „Moje sytuacje” opisz minimum dwa wydarzenia ze swojego życia, w których najwyraźniej 
widać obecność wybranych przez ciebie trzech sprawności.

3. Przyjrzyj się ostatniej sprawności z twojej listy. Wyjaśnij, dlaczego znalazła się na ostatnim miejscu.

13. SPOGLĄDAM OCZAMI BOGA NA SIEBIE I ŚWIAT
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gRZech – Błogosławiona wina16.

Załącznik 1

Bartolomé Esteban Murillo, Powrót syna marnotrawnego

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Return_of_the_Prodigal_Son_1667-1670_Murillo.jpg (dostęp 28.04.2020).
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16. GRZECH – BŁOGOSŁAWIONA WINA

Philippe de Champaigne, Dobry Pasterz

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Bon_Pasteur_Philippe_de_Champaigne.jpg (dostęp 28.04.2020).



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

Bóg – jedyny wyBawiciel cZłowieka18.

Załącznik 1

Nasze codzienne działania wystawiają nam świadectwo, ukazują, kim jesteśmy.  
Przeczytaj fragmenty Ewangelii. Co o Jezusie mówią Jego czyny? Kim jest Jezus?

•	  

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu parali-
tyka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje 
grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, 
rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają 
ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź!» Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” On 
wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił 
ludziom (Mt 9, 1-8).

JEZUS, TEN KTÓRY ……………………………………………………………………………………

•	  

Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum prze-
ciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: 
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przypro-
wadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, 
żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu (Łk 18, 35-43).

JEZUS, TEN KTÓRY ……………………………………………………………………………………

•	  

Pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero 
co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. 
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego 
płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, 
i widząc ją, rzekł: „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus 
przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Usuńcie się, bo dziew-
czynka nie umarła, tylko śpi”. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, 
a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy (Mt 9, 18-26).

JEZUS, TEN KTÓRY ……………………………………………………………………………………

•	  

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu 
i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, 
drugiego w miejscu nóg. I  rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano 
Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, 
ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś 
sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go 
położyłeś, a ja Go wezmę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 
hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem 
nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widzia-
łam Pana i to mi powiedział” (J 20, 11-18).

JEZUS, TEN KTÓRY ……………………………………………………………………………………
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Załącznik 2

Nauczanie Kościoła z deklaracji 
Dominus Iesus, które Waszym 

zdaniem może spotykać się 
z niezrozumieniem, krytyką  

lub odrzuceniem

Jakie Waszym zdaniem  
są przyczyny niezrozumienia, 

krytyki lub odrzucenia  
nauczania Kościoła?

Jakie dostrzegacie  
możliwości zaradzenia?

18. BÓG – JEDYNY WYBAWICIEL CZŁOWIEKA
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jak się Modlić?20.

Załącznik 1
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Załącznik 2

Grupa I

Modlitwa jest dla mnie 

wzniesieniem serca, 

prostym spojrzeniem ku Niebu, 

okrzykiem wdzięczności i miłości

zarówno w cierpieniu, 

jak i radości.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

Grupa II

Modlitwa nie jest niczym innym 

jak rozmową z przyjacielem, 

z którym często

i chętnie się spotykamy, 

aby z nim rozmawiać, 

ponieważ on nas kocha.

św. Teresa z Avila

20. JAK SIĘ MODLIĆ?
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20. JAK SIĘ MODLIĆ?

Grupa III

Modlić

się

znaczy

z miłością

myśleć

o Jezusie.

bł. Karol de Foucauld

Grupa IV

Modlitwa 

jest

wzniesieniem duszy

do Boga

lub

prośbą skierowaną

do Niego

o stosowne dobra.

św. Jan Damasceński
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Grupa V

Modlitwa jest

spotkaniem 

Bożego

i naszego

pragnienia.

Bóg

pragnie, 

abyśmy Go

pragnęli.

św. Augustyn

Grupa VI

Modlitwa jest

zjednoczeniem

całej

Trójcy

Świętej

z całym

wnętrzem

człowieka.

św. Grzegorz z Nazjanzu

20. JAK SIĘ MODLIĆ?
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20. JAK SIĘ MODLIĆ?

Załącznik 3

Mt 6, 5-6

Mt 17, 21

Mt 21, 19-22

Mt 26, 42-44

Mk 1, 35

Mk 9, 28-29

Mk 11, 23-25

Łk 18, 1-8

Łk 21, 34-36
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PRawa życia duchowego21.

Załącznik 1

Dzisiaj czuję się…

Gdybym mógł pojechać tam, gdzie chcę, wybrałbym…

Dwie rzeczy, które podobają mi się we mnie samym, to…

Mój ulubiony pisarz to…

Jedną z najszczęśliwszych chwil mojego życia przeżyłem, gdy…

Osiągnięcie, z którego jestem dumny, to…

Chciałbym, żeby…

Najbardziej szczęśliwy jestem, kiedy…

Jest mi smutno, gdy…

Moje hobby to…

Uczę się…

Kiedy jestem sam, lubię…

Mój ulubiony deser to…

Człowiek, którego podziwiam, to…

Chce mi się śmiać, gdy…

Cecha, która najbardziej cenię w ludziach, to…

Dwa słowa opisujące mnie brzmią…
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Załącznik 2

1. Rz 5, 6-8
Jakie jest największe z możliwych świadectw o miłości?
Czego wyrazem jest fakt, że Chrystus umarł za nas?

2. Iz 43, 1-3
Do kogo ludzie zwykle zwracają się po imieniu?
Czego jest to znakiem?
Co to znaczy, że Bóg wzywa człowieka „po imieniu”?

3. Iz 49, 14-16
Jakim obrazem posługuje się prorok, by wyrazić miłość Boga? Dlaczego?
Czym różni się miłość Boga od miłości macierzyńskiej?
Co oznacza „wyryłem cię na obu dłoniach”?

4. J 3, 16
Co jest znakiem Bożej miłości do człowieka?
Jaki jest cel przyjścia Jezusa?

21. PRAWA ŻYCIA DUCHOWEGO
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Załącznik 3

Wariant 1

że mnie kochasz!

aby pokonać mój grzech i dać mi wolność, która przynosi pokój.

poznać Ciebie.

by pójść drogą, którą mi wskażesz.

niż swoją – Twoją wolę wypełniać.

marzenia, to, co we mnie dobre i to, z czym sobie nie radzę.

moim jedynym i wyłącznym Panem.

chodzić bez celu, ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz, abym żył.

i Królem mojego życia.

Wariant 2

Jezu, dziękuję Ci,

Wierzę, że umarłeś dla mnie na krzyżu,

Chcę jeszcze bardziej

Wybieram dziś życie z Tobą,

Pragnę żyć dla Ciebie i bardziej

Oddaję Ci swoje życie, plany,

Jezu, proszę, zostań już na zawsze

Prowadź mnie, bo nie chcę błądzić,

Ogłaszam Cię dziś Panem

21. PRAWA ŻYCIA DUCHOWEGO
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inne Religie – „iskRy światła”23.

Załącznik 1

Grupa I

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

„Poza Kościołem nie ma zbawienia”
846. Jak należy rozumieć to stwierdzenie często powtarzane przez Ojców Kościoła? Sformułowane w sposób po-
zytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem:
Sobór święty… opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest 
do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas obecny 
w  Ciele swoim, którym jest Kościół; On to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność wiary i  chrztu, po-
twierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie 
mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem 
Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać.
847. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła:
Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym 
sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić 
czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie.
848. „Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi, nie znających Ewangelii bez 
własnej winy, do wiary, «bez której niepodobna podobać się Bogu» (Hbr 11, 6), to jednak na Kościele spoczywa 
konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii” wszystkim ludziom.

Grupa II

KOMPENDIUM KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

171. Co oznacza stwierdzenie: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”?
Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem. Nie mogą 
zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez Boga za pośrednictwem 
Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, 
którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, 
a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia starają pod wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą 
osiągnąć wieczne zbawienie.
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Grupa III

YOUCAT – KATECHIZM MŁODYCH

136. Jak Kościół patrzy na pozostałe religie?
Kościół uznaje wszystko to, co w innych religiach jest dobre i prawdziwe. Szanuje i popiera wolność religijną 
jako prawo człowieka. Wie jednak, że to Jezus Chrystus jest jedynym Zbawcą wszystkich ludzi. On jedynie jest 
„drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).
Każdy, kto szuka Boga jest bliski nam chrześcijanom. Szczególny stopień „pokrewieństwa” istnieje w przypadku 
muzułmanów. Podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo, również islam należy do religii monoteistycznych. Także 
muzułmanie czczą Boga Stwórcę i Abrahama jako ojca ich wiary. Koran uważa Jezusa za wielkiego proroka. 
Maryja, Jego Matka, jest matką proroka. Kościół naucza, że wszyscy ludzie, którzy bez własnej winy nie zna-
ją Chrystusa i Jego Kościoła, ale szczerze i otwarcie poszukują Boga, i postępują za głosem sumienia, osiągną 
wieczne zbawienie. Kto jednak poznał, że Jezus Chrystus jest „drogą i prawdą, i życiem”, ale nie chce za Nim 
podążać, ten na innych drogach nie znajdzie zbawienia. Zawiera się to w zdaniu: „Extra ecclesiam nulla salus” 
(poza Kościołem nie ma zbawienia).

Grupa IV

DEKLARACJA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

2. Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacun-
kiem odnosi się do owych sposobów działania i  życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu 
wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej 
Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest 
„drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko 
z sobą pojednał. Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wy-
znawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe 
dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują.

23. INNE RELIGIE – „ISKRY ŚWIATŁA”
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23. INNE RELIGIE – „ISKRY ŚWIATŁA”

Grupa V

DEKLARACJA DOMINUS IESUS KONGREGACJI NAUKI WIARY

22. Przez przyjście Jezusa Chrystusa Zbawiciela Bóg zechciał sprawić, aby Kościół założony przez Niego stał się 
narzędziem zbawienia całej ludzkości (por. Dz 17, 30-31). Ta prawda wiary nie jest bynajmniej sprzeczna z fak-
tem, że Kościół traktuje inne religie świata z prawdziwym szacunkiem, lecz równocześnie odrzuca stanowczo 
postawę indyferentyzmu, «nacechowaną relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że jedna 
religia ma taką samą wartość jak inna». Jeśli jest prawdą, że wyznawcy religii niechrześcijańskich mogą otrzymać 
łaskę Bożą, jest także pewne, że obiektywnie znajdują się oni w sytuacji bardzo niekorzystnej w porównaniu 
z tymi, którzy posiadają w Kościele pełnię środków zbawczych. Niemniej «wszyscy (…) synowie Kościoła pa-
miętać winni o tym, że swój uprzywilejowany stan zawdzięczają nie własnym zasługom, lecz szczególnej łasce 
Chrystusa; jeśli zaś z  łaską tą nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko zbawieni nie będą, ale 
surowiej jeszcze będą sądzeni». Jest zatem zrozumiałe, że Kościół, idąc za poleceniem Pana (por. Mt 28, 19-20) 
i spełniając nakaz miłości do wszystkich ludzi, «głosi (…) i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, któ-
ry jest «drogą i prawdą, i życiem» (J 14, 6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg 
wszystko z sobą pojednał». Także w dialogu międzyreligijnym misja ad gentes «tak dziś jak i zawsze zachowuje 
w pełni swą moc i konieczność». Istotnie «Bóg ‘pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pozna-
nia prawdy’ (1 Tm 2, 4): Bóg pragnie zbawienia wszystkich poprzez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się 
w prawdzie. Ci, którzy są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia. Kościół 
jednak, któremu ta prawda została powierzona, musi wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im ją zanieść. 
Właśnie dlatego, że Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi być misyjny».
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ihS

Załącznik 2

23. INNE RELIGIE – „ISKRY ŚWIATŁA”
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PiegRZyMka na wschód –  
islaM a chRZeścijaństwo25.

Załącznik 1

TURYSTKA: Dlaczego w kawiarni poza mną nie ma żadnej kobiety?
ALI: Kobiety muszą pracować. W kawiarni, wśród mężczyzn kobieta nie ma czego szukać.
TURYSTKA: Kobiety godzą się z tym?
ALI: Kobietom nie wolno również przebywać wśród mężczyzn w domu modlitwy – meczecie. Wiedzą one, 
że tak chce Allah.
TURYSTKA: Opowiedz mi więcej o twojej wierze.
ALI: Allah jest moim Bogiem, Mahomet – Jego prorokiem, Mekka – kierunkiem modlitwy, a  islam – moją 
religią!
TURYSTKA: Co oznacza kierunek modlitwy?
ALI: Pięć razy dziennie muszę się modlić do Allaha, zwrócony twarzą w kierunku Mekki.
TURYSTKA: Dlaczego w stronę Mekki?
ALI: Tak naucza prorok Mahomet.
TURYSTKA: Czy Mahomet jest założycielem twojej religii?
ALI: Tak, był także sędzią, prawodawcą i przywódcą. On i jego następcy zdobyli cały Wschód i północną Afrykę 
i nawrócili na prawdziwą wiarę. Allah kieruje ludźmi – On wie wszystko.
TURYSTKA: A skąd ty to wiesz?
ALI: Głosił nam to Mahomet, a jemu objawił to Allah.
TURYSTKA: Czy to prawda, że nie wolno wam jeść mięsa wieprzowego?
ALI: Mięso wieprzowe i alkohol są grzeszne!
TURYSTKA: Czy wasza wiara nakazuje wam coś jeszcze?
ALI: Musimy pościć, pomagać biednym i raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. 
TURYSTKA: Często musicie pościć?
ALI: Nie, tylko w czasie ramadanu, w dziewiątym miesiącu w roku. W czasie ramadanu wolno nam jeść tylko 
po zapadnięciu zmroku i przed nastaniem świtu.
TURYSTKA: Czy nazywacie to przykazaniami? 
ALI: Nazywamy pięcioma filarami religii.
TURYSTKA: Dlaczego filarami? 
ALI: Bo dźwigają naszą wiarę. 
TURYSTKA: Jak to rozumiesz?
ALI: Musimy zachowywać nakazy owych pięciu filarów, wówczas Allah będzie widział, że wierzymy. Allah  
będzie sprawował surowy sąd nad niewiernymi.
TURYSTKA: A dlaczego musicie odbyć pielgrzymkę do Mekki? 
ALI: Allah przebaczy nam wtedy nasze grzechy. Mekka jest miastem Mahometa. 
TURYSTKA: Czy wierzysz, że Allah cię kocha?
ALI: Allah siedzi na tronie, On jest wszechpotężny. Allah nie musi nam mówić, że nas kocha.

Na podst. B. Schmid, Islam, München 1980, s. 38–40.
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Załącznik 2

A islam obowiązek szerzenia i obrony wiary przez muzułmanów, także 
za pomocą walki zbrojnej; święta wojna

B Allah twórca koncepcji religijnych islamu, ostatni z proroków

C Koran miejsce urodzenia Mahometa, obecnie cel pielgrzymek 
muzułmanów

D Mekka święta księga muzułmanów, zawierająca podstawy wiary i prawa 
islamu

E meczet święty miesiąc dla muzułmanów, czas ścisłego postu: nie można 
wtedy jeść, pić i palić od wschodu do zachodu słońca

F dżihad jedyny Bóg dla muzułmanów

G Mahomet tradycyjna część ubioru kobiet muzułmańskich – chusta 
zakrywająca włosy i szyję

H hidżab budynek, w którym oddaje się cześć Allahowi

I ramadan religia zakładająca wiarę w Allaha i boskie posłannictwo 
proroka Mahometa

25. PIEGRZYMKA NA WSCHÓD – ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO
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ZRoZuMieć hinduistę26.

Załącznik 1

chrześcijaństwo – (krzyż) religia monoteistyczna objawiona, oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa, głoszonym 
w I wieku n.e. w Palestynie.

islam – (półksiężyc w kształcie sierpa księżyca) religia monoteistyczna powstała w VI–VII wieku n.e., jej twórcą 
jest Mahomet, zaś świętą księgą Koran.

hinduizm – (Om, najświętsza sylaba hinduizmu) zespół różnych wierzeń religijnych wyznawanych głównie 
w Indiach. Kształtował się między V wiekiem p.n.e. a III wiekiem n.e. Jest to wiara w różnych bogów, najbar-
dziej znani to Brahma, Wisznu i Śiwa. 

buddyzm – (koło Dharmy) system filozoficzny i religijny powstały w Indiach ok. VI–V wieku p.n.e.

taoizm – (yin i yang) tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny, jego początki to V–III wiek p.n.e.

shintō – (torii, brama o charakterystycznym kształcie) tradycyjna religia Japonii, oparta na mitologii japońskiej.

sikhizm – (khanda, indyjski miecz) religia powstała w XV wieku n.e. w Indiach.

judaizm – (sześcioramienna gwiazda) kształtował się od II tysiąclecia p.n.e., zwany religią mojżeszową.

bahaizm – (dziewięcioramienna gwiazda) religia monoteistyczna, powstała w Persji w XIX wieku.
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PRagnienia Buddysty 27.

Załącznik 1

Pewnego razu podczas medytacji Siddhartha usłyszał z oddali głos doświadczonego muzyka, który pouczał swo-
jego ucznia: „Pamiętaj, jeśli napniesz strunę za mocno – pęknie, jeśli zaś za słabo – nie wyda żadnego dźwięku”. 
Siddhartha pojął wówczas, że w tych prostych słowach ukrywa się wielka, życiowa mądrość, a sam do tej pory 
podążał niewłaściwą ścieżką. 

Załącznik 2

Sformułowane przez Buddę cztery szlachetne prawdy stanowią istotę buddyzmu. Co kryje się za poszczególny-
mi prawdami? Dopasuj do każdej z czterech szlachetnych prawd (A–D) odpowiednie wyjaśnienie (1–4).

A. – ………… B. – ………… C. – ………… D. – …………

CZTERY SZLACHETNE PRAWDY WYJAŚNIENIE

A. Prawda o cierpieniu

1. Droga środka prowadząca między ascetyzmem a  hedonizmem 
stanowi jedyną ścieżkę pozwalającą na rezygnację z  pragnień. 
Dzięki niej człowiek może zarówno wiedzieć, jak i  poznawać 
prawdę, może osiągnąć oświecenie i nirwanę. Wyraża ją najpeł-
niej Ośmiostopniowa Ścieżka.

B. Prawda o powstaniu cierpienia
2. Rezygnacja z pragnień, usunięcie pożądania i wyzwolenie się od 

niego prowadzą do unicestwienia cierpienia, a tym samym przy-
wiązania do istnienia. 

C. Prawda o zaniku cierpienia

3. Bezpośrednią przyczyną cierpienia są żądze, które wiążą się 
z  uczuciem przyjemności. Gdy nieustannie pragniemy, np. 
kontaktów zmysłowych, uczuć, myśli, wzrasta w nas pożądanie 
i przywiązanie do pragnień, które w konsekwencji prowadzą do 
cierpienia.

D.  Prawda o ścieżce prowadzącej 
do usunięcia cierpienia

4. Wszystko na świecie ulega zmianie. Każda zaś zmiana jest nie-
unikniona i  wywołuje cierpienie. Stąd nasze życie jest cierpie-
niem: narodziny, starzenie się i śmierć są cierpieniem, podobnie 
jak ból, smutek, tęsknota czy rozpacz. 
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Na podstawie informacji zawartych w podręczniku (w pierwszej ramce Przeczytaj, s. 157) wpisz do tabeli pojęcia 
typowe dla buddyzmu obok ich opisów.

Opis Pojęcie

Człowiek podlega niekończącemu się cyklowi kolej-
nych narodzin i śmierci.

Każde zamierzone ludzkie działanie, zarówno dobre 
jak i złe, wpływa na kształt przyszłego wcielenia. Krąg 
wcieleń jest skutkiem nagromadzonych wcześniej 
uczynków. 

Celem życia powinno być przerwanie kołowrotu 
wcieleń i urzeczywistnienie stanu, w którym następu-
je przezwyciężenie żądzy, nienawiści i niewiedzy. 

Załącznik 3

Papież Franciszek u tajskich buddystów: przyjaźń i dialog

„Buddyzm dla większości Tajów jest źródłem wstrzemięźliwego stylu życia, opartego na kontemplacji, ciężkiej 
pracy i dyscyplinie. Te cechy stanowią wasz szczególny znak rozpoznawczy: jesteście uważani za ludzi uśmiechu”. 
Te słowa skierował Papież do najwyższego patriarchy buddyjskiego i mnichów, zgromadzonych w Królewskiej 
Świątyni w Bangkoku. (…)

Papieża, któremu towarzyszył premier Tajlandii, przywitał najwyższy patriarcha buddyjski. „Nasi przodkowie 
w wierze byliby bardzo szczęśliwi, widząc ogromny postęp w naszej głębokiej i trwałej przyjaźni, który dokonuje 
się poprzez to spotkanie w duchu wzajemnego zrozumienia i partnerstwa” – powiedział przywódca buddystów. 
Następnie Ojciec Święty wygłosił krótkie pozdrowienie, w którym wyraził radość z przyjaźni i dialogu łączącego 
obie religie. Papież zaznaczył, że w świecie nastawionym na tworzenie podziałów i wykluczeń, ta relacja pokazu-
je, że możliwa jest kultura spotkania.

„Kiedy mamy sposobność uznać i docenić siebie nawzajem także w tym, co nas różni (por. Adhort. apost. 
Evangelii gaudium, 250), dajemy światu słowo nadziei, zdolne, aby zachęcić i wesprzeć tych, którzy są najbar-
dziej naznaczeni podziałami. Okazje, takie jak ta, przypominają nam, jak bardzo ważne jest, aby religie ukazy-
wały się coraz bardziej jako światła nadziei, będąc siewcami i gwarantami braterstwa”.

Ojciec Święty wskazał na swoje osobiste zaangażowanie, a także całego Kościoła na rzecz umocnienia tej przy-
jaźni i dialogu. „Poprzez praktykę kontemplacji, miłosierdzia i rozeznania – tak wspólnym naszym tradycjom – 
możemy wzrastać w duchu dobrego sąsiedztwa” – podkreślił Papież.

„Obyśmy mogli rozwijać pośród wiernych naszych religii nowe dzieła miłosierdzia, zdolne do budzenia 
i umacniania konkretnych inicjatyw na drodze braterstwa, zwłaszcza wobec najuboższych, oraz w odniesieniu 
do tak źle traktowanego naszego wspólnego domu. W ten sposób przyczynimy się do budowania kultury współ-
czucia, braterstwa i spotkania zarówno tutaj, jak i w innych częściach świata”.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-11/papiez-tajlandia-podroz-buddysci.html (dostęp: 15.12.2019).

27. PRAGNIENIA BUDDYSTY 
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dialog Z innyMi ReligiaMi a ekuMeniZM 28.

Załącznik 1

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

sposób  
pokonania przeszkody:

sposób  
pokonania przeszkody:

sposób  
pokonania przeszkody:

Przeszkody: Przeszkody: Przeszkody:

szacunek 
do innych 

religii
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Załącznik 2

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

sposób  
pokonania przeszkody:

sposób  
pokonania przeszkody:

sposób  
pokonania przeszkody:

Przeszkody: Przeszkody: Przeszkody:

dialog 
z innymi 
religiami

28. DIALOG Z INNYMI RELIGIAMI A EKUMENIZM
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cRedo in deuM…29.

Załącznik 1

Wierzę w _ _ _ _ Ojca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nieba i ziemi, i w Jezusa _ _ _ _ _ _ _ _ _, Syna 

Jego _ _ _ _ _ _ _ _, Pana naszego, który się począł z _ _ _ _ _ Świętego, narodził się z Maryi _ _ _ _ _, umęczon pod 

Ponckim _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, umarł i pogrzebion, _ _ _ _ _ _ _ do piekieł, trzeciego dnia _ _ _ _ _ _ _ _, 

_ _ _ _ _ _ na niebiosa, siedzi po _ _ _ _ _ _ _ Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

i umarłych. _ _ _ _ _ _w Ducha Świętego, święty _ _ _ _ _ _ _ powszechny, Świętych _ _ _ _ _ _ _ _ _, grzechów _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ zmartwychwstanie, żywot _ _ _ _ _ _ _ . Amen.
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Załącznik 1

Grupa I

Urodzony na Jamajce Kanadyjczyk [Ben Johnson] stał się gwiazdą po mistrzostwach świata w  Rzymie 
w 1987 roku, kiedy okazał się najlepszy na 100 m i pobił rekord świata (9,83 s). Jego popularność wzrosła 
wówczas tak mocno, że został m.in. sportowcem roku. Szczyt osiągnął podczas igrzysk olimpijskich w Seulu 
w 1988 roku. Jak się okazało – za pomocą środków dopingujących. Świat zachwycał się wówczas jego pojedyn-
kiem z Amerykaninem Carlem Lewisem w finale sprintu, a także rekordem świata (9,79 s). Pozytywny wynik 
testu dopingowego sprawił, że złoto ostatecznie trafiło do jego konkurenta, ale po latach wyszło na jaw, że 
również i Amerykanin korzystał ze środków wspomagających. Jedynym medalistą, który miał legalnie zdobyć 
brąz, był wtedy Calvin Smith. Media określiły ten wyścig „najbrudniejszym w historii”. Johnson jeszcze wrócił 
do sportu, ale ponownie nie oparł się dopingowi. W 1993 roku znów wykryto u niego niedozwolone środki 
i nałożono dożywotnią dyskwalifikację.

Pytania:
A. Dlaczego niektóre osoby ze środowiska sportowego (zawodnicy, działacze, trenerzy, lekarze) decydują się na 

stosowanie środków dopingujących?
B. Z czym we współczesnym świecie związany jest sukces sportowy?
C. Jakie wartości wydają się być najcenniejsze dla osób stosujących środki dopingujące?
D. Jakim kosztem opisani sportowcy osiągnęli sukces?

Grupa II

Heidi Krieger padła ofiarą dopingu, który przez ponad 20 lat był masowo stosowany wśród sportowców w NRD. 
Mistrzyni Europy z  1986 roku w  pchnięciu kulą (21,10 m) otrzymywała regularnie zastrzyki ze sterydami 
anabolicznymi już od momentu, gdy skończyła 16 lat. Doping sprawił, że osiągnęła sukcesy, ale pozostawił 
trwały ślad na jej zdrowiu i psychice. Zakończyła karierę cztery lata po mistrzostwach w Stuttgarcie, a do tego 
czasu systematycznie korzystała z  niedozwolonych środków. Miała jednak wyraźne problemy z  tożsamością. 
W 1997 roku podjęła dramatyczną decyzję, która wywołała szok w świecie sportu – poddała się operacji zmiany 
płci i przybrała imię Andreas. Po latach przyznał, że nie jest pewny, czy pozostałby kobietą czy nie, ale decyzję 
podjęli za niego trenerzy, którzy faszerowali go sterydami.

Pytania:
A. Dlaczego niektóre osoby ze środowiska sportowego (zawodnicy, działacze, trenerzy, lekarze) decydują się na 

stosowanie środków dopingujących?
B. Z czym we współczesnym świecie związany jest sukces sportowy?
C. Jakie wartości wydają się być najcenniejsze dla osób stosujących środki dopingujące?
D. Jakim kosztem opisani sportowcy osiągnęli sukces?

jeSt jeden bóg30.
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Grupa III

Pierwszy wielki sukces [Marion] Jones to mistrzostwo świata w biegu na 100 metrów (Ateny 1997) oraz złoto 
wspólnie z koleżankami w sztafecie 4 x 100 metrów […]. Można to uznać za wielki wyczyn, ale to nic w porów-
naniu z tym, czego dokonała w 2000 roku w Sydney. Przed rozpoczęciem zawodów zapowiadała, że zdobędzie 
pięć medali, co w lekkiej atletyce jest praktycznie niemożliwe do wykonania. A jednak – Marion Jones wywal-
czyła pięć krążków. Wygrała bieg na 100, 200 i – wraz z koleżankami – 4 x 400 metrów oraz zdobyła brązowe 
medale w skoku w dal oraz w sztafecie 4 x 100 metrów. Jak się później okazało, jej sukcesy miały drugą, mroczną 
stronę medalu – doping. W trakcie trwającego cztery lata procesu Jones stanowczo zaprzeczała zarzutom o stoso-
wanie niedozwolonych środków. We wrześniu 2007 roku ujawniono jednak jej prywatne listy, w których przy-
znała się do dopingu w latach 1999–2001. Jej wszystkie wyniki od września 2000 roku unieważniono, a Jones 
została skazana na pół roku więzienia za składanie fałszywych zeznań.

https://sport.tvp.pl/24341183/najwieksze-skandale-dopingowe-w-historii-sportu (dostęp: 11.01.2020).

Pytania:
A. Dlaczego niektóre osoby ze środowiska sportowego (zawodnicy, działacze, trenerzy, lekarze) decydują się na 

stosowanie środków dopingujących?
B. Z czym we współczesnym świecie związany jest sukces sportowy?
C. Jakie wartości wydają się być najcenniejsze dla osób stosujących środki dopingujące?
D. Jakim kosztem opisani sportowcy osiągnęli sukces?

30. JEST JEDEN BÓG
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Załącznik 1

PIERWSZE WRAŻENIE PO OBEJRZENIU OBRAZU.

ANALIZA FORMY.

WŁAŚCIWOŚCI WEWNĘTRZNE.

TREŚć OBRAZU.

ODDZIAŁYWANIE OBRAZU.

wyRaZić niewyoBRażalne –  
tajeMnica tRójcy świętej31.
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Załącznik 1

Wypisz argumenty świadczące o człowieczeństwie Jezusa.

Pismo Święte Argumenty świadczące o człowieczeństwie Jezusa

Łk 2, 4-7

J 2, 1-11

Mt 13, 53-55

J 2, 13-16

Łk 22, 39-45

Łk 23, 39-43

syn Boży stał się cZłowiekieM 34.
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Załącznik 2

 ♦ Jezus został poczęty w nadzwyczajny sposób.

 ♦ Jezus urodził się jak każdy człowiek.

 ♦ Nie jest znane miejsce urodzenia Jezusa.

 ♦ Jezus zdobywał wiedzę bardzo powoli.

 ♦ Jezus nie miał krewnych.

 ♦ Jezus jadł, pił, chodził na uroczystości.

 ♦ Jezus nie odczuwał głodu, pragnienia i zmęczenia.

 ♦ Jezus nie płakał.

 ♦ Jezus przychodził z pomocą najbardziej potrzebującym.

 ♦ Jezus mówił w języku aramejskim.

 ♦ Jezus nie bał się bólu ani cierpienia.

34. SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
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Załącznik 1

JEZUS CHRYSTUS

DATA I  MIEJSCE URODZENIA....................................................……………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA.................................................................……………………………………………

IMIONA I NAZWISKA RODOWE RODZICÓW……………...............………………………………………

Profil

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Doświadczenie

StaNOWISKO, NazWa FIrMy, MIaStO

…………………………………………………………………………………………………………………………

StaNOWISKO, NazWa FIrMy, MIaStO

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wykształcenie

…………………………………………………………………………………………………………………………

Umiejętności

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zainteresowania

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Referencje

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ZieMska histoRia jeZusa35.
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Załącznik 1

Wypełnij poniższe pola na podstawie tekstów zawartych w podręczniku.

Napisz definicję. Przedstaw zagadnienie na rysunku,  
wpisując słowa klucze.

Znajdź porównanie. Ułóż krótki dialog komiksowy.

tajeMnica ducha świętego37.



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

PatRZąc Z nieBa ku ZieMi – RZecZ o aniołach38.

1. SKĄD POCHODZI 
I CO OZNACZA SŁOWO „ANIOŁ”?

2. ANIOŁ TO KATEGORIA BYTÓW 
CZY NAZWA FUNKCJI?

3. PODAJ DWIE DOWOLNE CECHY, JAKIMI 
MOŻNA SCHARAKTERYZOWAć ANIOŁÓW.

4. WYMIEŃ DOWOLNĄ SYTUACJĘ 
ZE STAREGO TESTAMENTU, 

W KTÓREJ POJAWIAJĄ SIĘ ANIOŁOWIE.

5. WYMIEŃ DOWOLNĄ SYTUACJĘ 
Z NOWEGO TESTAMENTU,  

W KTÓREJ POJAWIAJĄ SIĘ ANIOŁOWIE.

6. NA JAKIE KATEGORIE 
TEOLOGIA DZIELI ANIOŁÓW?
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2. „Anioł oznacza funkcję, nie naturę.
Pytasz, jak się nazywa ta natura? – Duch.
Pytasz o funkcję? – Anioł.
Przez to czym jest, jest duchem,
a przez to co wypełnia, jest aniołem”.

Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

1. Słowo „anioł” pochodzi z języka greckiego (angelos) 
i oznacza zwiastuna albo posłańca.

4. Aniołowie:
•	 strzegli bram raju, gdy miejsce to zostało opuszczo-

ne przez Adama i Ewę (Rdz 3, 24);
•	 obwieszczali prorokom wolę Boga (Iz 6, 6; Ez 40, 3);
•	 głosili chwałę Stwórcy i uwielbiali Boga (Iz 6, 3);
•	 służyli Bogu (Ps 103, 20);
•	 stawali przed Bogiem (Hi 1, 6; 2, 1);
•	 mieli zlecone zadanie opieki nad ludźmi (np. Księ-

ga Tobiasza).

3. Aniołowie:
•	 nie należą do świata ziemskiego, choć mogą się 

kontaktować z ludźmi i wywierać na nich wpływ;
•	 są istotami duchowymi, niematerialnymi, bezcie- 

lesnymi stworzonymi przez Boga;
•	 posiadają rozum oraz wolną wolę, więc są stworze-

niami osobowymi i nieśmiertelnymi;
•	 przewyższają swoją doskonałością wszystkie stwo-

rzenia widzialne;
•	 są „posłańcami” Boga, którzy przychodzą zawsze 

z konkretną misją zleconą im przez Niego.

6. Pseudo-Dionizy Areopagita oraz św. Tomasz z Akwi-
nu w swych dziełach zaprezentowali hierarchiczność za-
stępów istot niebiańskich. Zgodnie z wprowadzonym 
przez nich podziałem można wyróżnić trzy sfery aniel-
skie, a w każdej z nich trzy chóry. 
Sfera I to serafiny, cherubiny i trony. 
Sfera II to władze, moce i zwierzchności. 
Sfera III to księstwa, archaniołowie i aniołowie.

5. Anioł:
•	 zapowiedział Zachariaszowi niezwykłe narodziny 

jego syna (Łk 1, 19);
•	 zwiastował Maryi poczęcie Jezusa (Łk 1, 26);
•	 polecił Józefowi udać się do Egiptu, aby uchronić 

Dzieciątko przed zemstą Heroda (Mt 2, 13-19).
Aniołowie byli obecni:
•	 podczas czterdziestodniowego postu Jezusa na pu-

styni (Mt 4, 11);
•	 podczas modlitwy w Ogrójcu (Łk 22, 43);
•	 przy grobie Zmartwychwstałego (Łk 24, 4);
•	 przy wniebowstąpieniu (Dz 1, 11).

38. PATRZĄC Z NIEBA KU ZIEMI – RZECZ O ANIOŁACH
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7. SCHARAKTERYZUJ DOWOLNY 
Z PONIŻSZYCH POZIOMÓW HIERARCHII 

ANIELSKIEJ: 
SERAFINY, CHERUBINY LUB TRONY.

8. SCHARAKTERYZUJ DOWOLNY Z PONIŻ-
SZYCH POZIOMÓW HIERARCHII ANIELSKIEJ: 

WŁADZE, MOCE LUB ZWIERZCHNOŚCI.

9. SCHARAKTERYZUJ DOWOLNY 
Z PONIŻSZYCH POZIOMÓW HIERARCHII 
ANIELSKIEJ: KSIĘSTWA, ARCHANIOŁOWIE 

LUB ANIOŁOWIE.

10. PODAJ IMIĘ DOWOLNEGO ARCHANIOŁA 
I WYJAŚNIJ JEGO ZNACZENIE.

11. KIM SĄ 
ANIOŁOWIE STRÓŻOWIE?

12. CO KOŚCIÓŁ MÓWI 
O PRZYZYWANIU ANIOŁÓW?

38. PATRZĄC Z NIEBA KU ZIEMI – RZECZ O ANIOŁACH



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

8. Władze (Potęgi) – powstrzymują wysiłki złych du-
chów chcących zagłady świata.
Moce – czynią cuda na ziemi; obdarzają wdziękiem 
i męstwem.
Zwierzchności (Panowania) – manifestują majestat 
Boga; regulują obowiązki.

7. Serafiny – stoją najwyżej w hierarchii; otaczają Tron 
Chwały nieprzerwanie śpiewając trisagion, czyli hymn 
„Święty, Święty, Święty”; zwane są aniołami miłości, 
światła, ognia; odznaczają się stałym i wiecznym pocią-
giem do rzeczy boskich.
Cherubiny – według św. Dionizego ich nazwa oznacza 
dar poznania i uwielbienia Boga; uosabiają one dobroć 
i  potęgę Boga; są dawcami wiedzy; z  tego poziomu 
prawdopodobnie przed swoim upadkiem pochodził 
Szatan.
Trony – przynoszą ludziom sprawiedliwość Boga.

10. Rafael – „Bóg uleczył” (Tob 3, 17).
Gabriel – „Bóg jest mocą” (Dn 8, 16).
Michael – „Któż jak Bóg?” (Dn 10, 13).

9. Księstwa – ochraniają wiarę i religię.
Archaniołowie – są zwiastunami, wysłannikami Boga; 
walczą ze złymi duchami w obronie świata.
Aniołowie – opiekują się narodami, miastami, ludźmi, 
przedmiotami; realizują plany Boże wobec człowieka.

12. Kościół zachęca, aby przywoływać aniołów na po-
moc i  prosić ich o  orędownictwo u  Boga. Ponieważ 
każdy człowiek otrzymał od Boga swojego anioła stró-
ża, to dobrze jest modlić się za siebie i  innych przez 
jego wstawiennictwo. Aniołowie mogą się objawić np. 
jako zwiastuni Bożego orędzia lub pomocni towarzysze 
w drodze.

11. To szczególna kategoria aniołów. Są oni powo-
łani przez Boga do opieki nad ludźmi od momentu 
narodzenia aż do śmierci. Prawda ta nie jest dogma-
tem wiary, ale teologowie katoliccy podkreślają, że jest 
wiarygodna i można ją uzasadnić na podstawie Pisma 
Świętego oraz Tradycji. Kościół wspomina ich w litur-
gii 2 października.

38. PATRZĄC Z NIEBA KU ZIEMI – RZECZ O ANIOŁACH
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Bóg – sędZia sPRawiedliwy  
cZy MiłosieRny ojciec?39.

Załącznik 1

Grupa I

BÓG JEST . . . . . . . . . .

Bóg jest ………. . Nie oznacza to, że posiada nieskończoną długość, szerokość i wysokość, czyli – rozmiary, 
które umożliwiałyby Mu obecność w każdym miejscu przestrzeni. ………. Boża nie polega na zajmowaniu ja-
kiejś przestrzeni swoimi rozmiarami – jak to czynią byty materialne – gdyż jako Istota duchowa ich nie posiada. 
Bóg jest ……….. przez swoje działanie i poznanie. Jest przez swoją moc stwórczą w każdym bycie stworzonym, 
gdziekolwiek on się znajduje. Jest w nim obecny również przez swoje poznanie.

BÓG JEST . . . . . . . . . .

Dla nas ……….. jest coś, co istniało bez początku lub będzie istnieć bez końca. Chociaż słusznie wyobrażamy 
sobie Boga jako Istotę, która zawsze istniała i zawsze będzie istnieć, to jednak Jego ……….. oznacza coś innego. 
……….. Boga oznacza, że jest On poza czasem, nie podlega przemianom, które w bytach stworzonych doko-
nują się w ciągu jakiegoś określonego czasu. Byty stworzone mają wymiar czasowy, tzn. wzrastają lub zanikają, 
doskonalą się lub tracą swoją doskonałość. Podleganie czasowi jest ściśle związane ze zmiennością, charaktery-
styczną dla bytów stworzonych, nie posiadających pełni doskonałości, a więc zmuszonych do niej dążyć. Po-
nieważ Bóg jest nieskończoną Doskonałością, nie może już wzrastać, a więc nie podlega żadnym przemianom, 
które w przypadku bytów stworzonych zajmują jakiś czas. Jest poza czasem.

Grupa II

BÓG JEST . . . . . . . . . .

……….. oznacza możliwość dokonania absolutnie wszystkiego, bo – jak poucza nas Pismo Święte – „dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1, 37). Znaczy to, że Bóg potrafi uczynić wszystko, chyba że sam na-
łożył sobie granice działania, np. w odniesieniu do wolnych stworzeń, których nie chce zmuszać swoją ……….. 
do dobrego działania.

Przejawami Bożej ……….. są: stwarzanie z nicości, Opatrzność, dzieło Odkupienia i uświęcenia człowieka. 
Boża ……….. ujawnia się też w odpuszczaniu grzechów i w przywracaniu łaski uświęcającej. „Bóg okazuje 
swoją ……….., odwracając nas od naszych grzechów i przez łaskę utwierdzając nas na nowo w swojej przyjaźni” 
(Mszał Rzymski, kolekta z 26. niedzieli zwykłej).

BÓG JEST . . . . . . . . . .

……….. dla nas jest to, czego nie możemy dostrzec naszym wzrokiem. Jako istota duchowa (niematerialna) Bóg 
jest ……….. tylko dla naszych oczu. ……….. nie znaczy jednak niepoznawalny. Zbawienie będzie poznaniem, 
które określa się w teologii jako „widzenie” Boga. Będzie to widzenie przez duszę ogarniętą światłem łaski.
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Grupa III

BÓG JEST . . . . . . . . . .

Bóg, który jest Miłością, jest ………… . ……….. Boga oznacza cechę, dzięki której jest On całkiem inny niż 
stworzenie: nienaruszony, wyniesiony ponad wszechświat, przebywający w chwale, poza zasięgiem stworzeń, 
bez skazy. ……….. w sensie moralnym to pełnia doskonałości. Bóg jest również ……….. w znaczeniu moral-
nym, gdyż jest nieskończenie doskonałą Miłością, Sprawiedliwością, Miłosierdziem. Jest Istotą nieskończenie 
doskonałą.

BÓG JEST . . . . . . . . . .

……….. jest przejawem miłości, która kieruje się ku czyjejś nędzy i  słabości. Miłość nie zawsze musi być 
……….., np. gdy ktoś kocha człowieka szczęśliwego, niemającego żadnych kłopotów. Miłość Boga w odnie-
sieniu do ludzi jest ……….., gdyż odsuwa często słuszną karę, jaką człowiek na siebie sam sprowadza. Dzięki 
Bożemu ……….. człowiek może wyzwolić się z każdego grzechu, póki żyje na ziemi.

Grupa IV

BÓG JEST . . . . . . . . . .

Bóg jest absolutnie ……….. w stosunku do stworzeń. Wszystko, co czyni w odniesieniu do nich, wypływa 
z Jego ……….. decyzji podyktowanej jedynie miłością, miłosierdziem lub sprawiedliwością. Miłość Boża nie 
podlega żadnym ograniczeniom, naciskom, jest ……….. w dawaniu, w obdarowywaniu. Jako istota ……….. 
Bóg nie podlega żadnemu przymusowi, żadnej konieczności działania w odniesieniu do stworzeń. Wszystko 
więc jest dla nas pewną formą łaski Bożej, darem Jego miłości.

BÓG JEST . . . . . . . . . .

W życiu ……….. nazywamy sposób postępowania wypływający z miłości, cechujący się życzliwością, przychyl-
nością, ciepłem. Mówi się o człowieku, że jest ……….., bo umie zawsze obdarowywać otoczenie życzliwym 
słowem, uśmiechem, okazać dyskretnie pomoc, kiedy potrzeba. Ten rodzaj ……….. to postępowanie zgodne 
z normami moralnymi, przede wszystkim zaś z najwyższym przykazaniem miłości. Odbierany przez otocze-
nie jako ……….. jest człowiek, który prawdziwie kocha Boga i ludzi. Taki człowiek w sensie moralnym jest 
naprawdę ……….. także wtedy, kiedy inni ludzie nie potrafią tego właściwie docenić. Człowiek zachowujący 
przykazania, kierujący się miłością zawsze jest obiektywnie ………… . Tę ……….. zawsze widzi i docenia Bóg. 

Bóg jest ……….. w najwyższym stopniu. Działanie Boże wobec nas stanowi zawsze przejaw Jego ……….., 
wypływa z bezinteresownej miłości i ma na uwadze wyłącznie nasze wieczne ………… .

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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Grupa V

BÓG JEST . . . . . . . . . .

……….. Boża wiąże się z nagradzaniem i karaniem, czyli z pozwoleniem, aby człowiek poniósł negatywne lub 
pozytywne konsekwencje swoich wyborów, decyzji i czynów. Bóg ……….. wynagradza każde dobro i karze zło.

Miłość skłania Boga do dawania jak największej nagrody za najdrobniejsze nawet dobro. Jezus zapewnił 
o tym swoich uczniów, mówiąc: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, za-
prawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9, 41).

Co się tyczy kary, to miłosierdzie hamuje Boga przed natychmiastowym wymierzaniem kary za każdy ludzki 
grzech. Dzięki temu człowiek, gdy żyje jeszcze na ziemi, może zawsze zmienić swój sposób życia, znaleźć Boże 
przebaczenie i osiągnąć niebo. Jeśli ktoś odrzuca miłosierdzie Boże, dające szansę zbawienia do ostatniej chwili 
życia, musi spotkać się z wieczną ……….. Bożą, którą sam dobrowolnie wybrał. ……….. ta polega na tym, że 
istota wolna będzie ponosić wieczne konsekwencje swoich czynów bez możliwości zmienienia tego stanu.

BÓG JEST . . . . . . . . . .

……….. to cecha Bożego poznania. Bóg zna swoją nieskończoną Boską naturę i wszystkie stworzenia, które ist-
niały, istnieją, zaistnieją lub mogłyby istnieć. Poznanie Boże obejmuje również wszystkie działania stworzeń ob-
darzonych wolnością (i to, co dzieje się z jakiejś konieczności, i to, co jest owocem wolnego wyboru człowieka).

Bóg zna również los wieczny każdego człowieka. Nie oznacza to, że ogranicza przez to jego wolność lub też 
że przeznacza kogoś z góry na potępienie. Uprzedzająca znajomość czegoś nie utożsamia się z przymusem i znie-
woleniem. Jeśli np. człowiek patrzący ze szczytu góry przewiduje upadek w przepaść jakiegoś nierozważnego 
turysty, który biegnie bez opamiętania w jej stronę, to nie oznacza to, że swoją wiedzą ograniczył on wolność 
owego szaleńca lub że spowodował jego nieszczęście.

Grupa VI

BÓG JEST . . . . . . . . . .

………… polega na zgodności mówienia z myśleniem. Objawiający się Bóg jest absolutnie …………. . Znaczy 
to, że zawsze mówi zgodnie z prawdą o swoim nastawieniu do nas, o swojej życzliwości i miłości do stworzeń. 
Prawdziwe są też Jego pouczenia i obietnice. Wszystkie mają na uwadze nasze prawdziwe dobro, którego pragnie 
dla nas Boża miłość. Bóg naprawdę chce naszego wiecznego zbawienia.

………… Boga zobowiązuje nas do bezgranicznego ufania Jego słowom i budowania na nich, jak na skale, 
naszego życia. Zachęca nas do tego Zbawiciel będący odwiecznym i ………… Słowem Bożym: „Każdego więc, 
kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudo-
wał na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo 
na skale był utwierdzony” (Mt 7, 24-25).

BÓG JEST . . . . . . . . . .

………… Boga to niezmienność Jego miłości. Ta stała miłość dostosowuje się jednak do zmienności człowieka. 
Ilustrację tego może stanowić przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec kochał go przed odejściem z domu, 
w czasie pobytu poza domem i po powrocie do bliskich. Przejawy tej niezmiennej miłości były jednak różne, do-
stosowane do zmieniającego się zachowania syna. Najpierw Ojciec uszanował jego decyzję i dał należną mu część 
majątku. Kiedy syn roztrwonił wszystko, żyjąc rozrzutnie, miłość powstrzymywała ojca przed udzieleniem mu 
wsparcia, gdyż to jeszcze bardziej pogrążyłoby go w ruinie moralnej i z pewnością nie doprowadziłoby do decyzji 
powrotu do ojcowskiego domu. Po powrocie ojciec okazał synowi swoją miłość przez przebaczenie, przez przyjęcie 
z radością do domu i przez darowanie mu szaty, sandałów i pierścienia (por. Łk 15, 11-24). W odniesieniu do każ-
dego człowieka miłość Boża jest stała i …………. Takiej samej miłości Bóg oczekuje również od nas. ………… 
Boża ujawnia się też w dotrzymywaniu obietnic. Bóg jest ………… danemu słowu, przyrzeczeniom.

https://www.teologia.pl/m_k/zag02c-00.htm (dostęp: 16.01.2020).

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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Załącznik 2

Grupa I

SĄD SZCZEGÓŁOWY

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

Grupa II

CZYŚCIEC

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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Grupa III

NIEBO

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

Grupa IV

PIEKŁO

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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Grupa V

ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH I NIESPRAWIEDLIWYCH

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

Grupa VI

PARUZJA

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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Grupa VII

SĄD OSTATECZNY

DEFINICJA SŁOWNA SYMBOL, SCHEMAT GRAFICZNY

METAFORA, PORÓWNANIE

39. BÓG – SĘDZIA SPRAWIEDLIWY CZY MIŁOSIERNY OJCIEC?
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dusZa ludZka jest nieśMieRtelna 40.

Załącznik 1

•	  PROPOZYCJA TYTUŁU FRAGMENTY PISMA ŚWIĘTEGO

•	  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Rdz 2, 7 
Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego 
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

Koh 12, 7
I  wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a  duch powróci do 
Boga, który go dał.

•	  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Mt 10, 28 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

1 Tes 5, 23
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszo-
ny duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

•	  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Łk 12, 20
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej 
duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”

Łk 8, 53-55
I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę 
rzekł głośno: „Dziewczynko, wstań!”  Duch jej powrócił i  zaraz 
wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. 

•	  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Mdr 3, 1-4
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. 
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nie-
szczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. 
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich peł-
na jest nieśmiertelności.

Ap 6, 9
A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabi-
tych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.

•	  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Dz 7, 59-60
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyj-
mij ducha mego!”  A  gdy osunął się na kolana, zawołał głośno:  
„Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” Po tych słowach skonał.
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Załącznik 2

•	 Jak ocenić postawę badacza? 
•	 Dlaczego wyniki naukowych badań nad duszą są niezadowalające?

W 1901 r. dr Duncan MacDougall wykonał pierwszy z serii kilku eksperymentów na umierających ludziach, 
które na stałe przeniknęły do sfery legend, mitów i wierzeń na temat życia przyszłego. Kładąc na specjalnej wa-
dze umierającego suchotnika odkrył on, że w momencie śmierci nastąpił ubytek 21 g masy jego ciała. W taki 
oto sposób dr MacDougall zważył duszę. Tak przynajmniej sądził, a w próbie odpowiedzi na pytanie, ile waży 
ludzka dusza, przebadał jeszcze 5 innych pacjentów i 15 psów. Wyniki nie były już jednak tak zadowalające… 

https://www.fronda.pl/a/dr-macdougalla-ile-wazy-dusza-21-gramow-1,135516.html (dostęp: 11.02.2020).

40. DUSZA LUDZKA JEST NIEŚMIERTELNA 
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łaska Boża jest PotRZeBna do ZBawienia41.

Załącznik 1

Definicja Metafora

Schemat graficzny Hasło reklamowe
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Materiał 1

W raporcie, który jest owocem prac zespołu badawczego z  amerykańskich uniwersytetów Notre Dame oraz  
Georgetown, zostały zaprezentowane działania i postawy przyjmowane przez chrześcijan, którzy padają ofiarą 
prześladowań. Badania zostały przeprowadzone w dwudziestu pięciu krajach.

„Prześladowania chrześcijan to realny problem. To globalne okrucieństwo, które codziennie dotyka wielu 
osób i ciągle wzrasta” mówił w swym wystąpieniu prof. Dan Philpott. Profesor, który jest jednym z autorów 
raportu, powołał się na badania niemieckiej świeckiej organizacji monitorującej prześladowania. Podaje ona, że 
dziś chrześcijanie są celem około 80% ataków na tle religijnym, które pochodzą zarówno ze strony wyznaw-
ców innych religii, jak i władzy państwowej.

Release International, międzynarodowy ośrodek zajmujący się śledzeniem i  raportowaniem prześladowań 
chrześcijan na całym świecie, powołując się na dane World Evangelical Alliance, twierdzi, że w  trakcie tego 
roku przemoc kierowana względem chrześcijan ma jeszcze bardziej wzrosnąć – zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, 
w Iranie, Nigerii, Indiach i Chinach. [...]

„Nawet w obliczu dyskryminacji czy przemocy, chrześcijanie powinni być odważni, pamiętając o słowach 
Jezusa mówiącego «błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was»” – mówił podczas konfe-
rencji arcybiskup Sebastian Shaw z diecezji Lahore w Pakistanie. [...]

Raport „Under Caesar’s Sword” nie dotyczy tylko skali prześladowań, ale tego jakie strategie przyjmują wo-
bec nich sami chrześcijanie. Naukowcy wyodrębnili w nim trzy podejścia czy strategie: przetrwania, asocjacji 
i konfrontacji.

Strategie to tylko ogólne sformułowania, które mają ująć w prosty sposób złożone i zróżnicowane działania. 
Czasem jest to ukrywanie swej wiary w celu zachowania możliwości praktyk religijnych. W innym wypadku 
adaptacja kulturowa polegająca na deklarowaniu patriotyzmu i przywiązania do władz poza murami kościoła, 
lub nawet udawaniu przynależenia do religii niechrześcijańskiej. Wiele ofiar ucieka przed prześladowaniami, 
stając się uchodźcami.

Strategie przetrwania (obierane przez ok. 43%) polegają na ucieczce z  terenów, na których chrześcijanie 
są prześladowani lub na przystosowaniu do życia w opresywnych warunkach. W takiej sytuacji są na przykład 
mniejszości religijne w Iraku czy Syrii, a także katolicki kościół podziemny w Chinach.

Asocjacja wiąże się z poszukiwaniem sojuszników, którymi często są organizacje międzynarodowe, ma-
jące udzielać wsparcia w obronie łamanych praw bądź też w nazwiązywaniu współpracy lokalnie. To podejście 
przyjmuje około 38% chrześcijan znajdujących się w sytuacji zagrożenia. Jako przykład można podać działania 
Koptów i muzułmanów w Egipcie, którzy wzajemnie chronili swe świątynie w 2011 roku.

Strategie konfrontacji, które są najrzadziej przyjmowane (ok 19%), wiążą się z oporem, a czasem pod-
jęciem ryzyka męczeńskiej śmierci. Trudno dla nich znaleźć wyraźne przykłady, gdyż jak czytamy w raporcie 
„odpowiedź chrześcijan prawie zawsze nie angażuje przemocy, a z wyjątkiem nielicznych przypadków, nie wiąże 
się z  aktami terroryzmu”. Takim nieagresywnym oporem była postawa Christiana de Chergé, przełożonego 
wspólnoty trapistów z Tibhirine, zamordowanych w 1996 roku przez muzułmanów. Przed śmiercią napisał 
on list do swych przyszłych oprawców, w którym im przebaczył: „Jeśli jest to wolą Boga, Ojca nas wszystkich, 
spotkamy się kiedyś w raju tak jak szczęśliwi łotrzy”. [...]

Arcybiskup Shaw w rozmowie z Catholic News Agency podkreślił, że chrześcijanie na całym świecie powinni 
wdrażać praktykę dialogu i budowania mostów z  innymi członkami społeczności, w których żyją, nie anga-
żując się aktywnie we wzrost przemocy. Jako przykład podał sytuację w jego diecezji w Pakistanie, gdzie dąży 
do powstania „okrągłego stołu” zrzeszającego chrześcijan i muzułmanów mogących dyskutować nad łączącymi 
wartościami ich religii, aby znaleźć wspólny grunt porozumienia.

„Zyski z takiego podejścia mogą wydawać się skromne i krótkoterminowe, ale jeśli popatrzymy na sytuację prze-
śladowanych, to ta droga odzwierciedla Bożą logikę zakorzenioną nie tylko w nadziei wiecznej nagrody, ale także 
pragnienia prawdziwego i szczerego wyznawania swej wiary. Nadejdzie dzień, kiedy oprawcy i uzbrojone grupy 
ustąpią, a Kościół rozkwitnie tak jak miało to miejsce w przeszłych wiekach” – podsumowują autorzy raportu.

https://deon.pl/kosciol/jak-zyja-przesladowani-chrzescijanie,435830 (dostęp: 13.04.2020).

PRZeśladowania chRZeścijan kiedyś i dZiś46.
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Załącznik 1

Grupa I

Św. Agnieszka
21 stycznia Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki Rzymskiej – dziewicy i mę-

czennicy. Jej męczeńska śmierć w wieku 12 lat musiała być czymś niezwykłym, skoro piszą o niej św. Hieronim, 
św. Ambroży, św. Damazy, św. Grzegorz I Wielki i wielu, wielu innych. Święta Agnieszka należała też do naj-
bardziej znanych i popularnych świętych w całym Kościele. Jednak mamy bardzo mało danych historycznych 
o Świętej. Nie znamy nawet dokładnej daty jej męczeństwa oraz rodzaju jej śmierci. Niektóre źródła podają, 
że śmierć męczeńską poniosła w Rzymie pod koniec III lub na początku IV w., mając zaledwie 12 lat. Swoją 
śmiercią dała świadectwo nie tylko o wierze, ale i czystości. Tradycja przekazuje nam, że 21 stycznia był jej dniem 
narodzin dla nieba. Według podania Agnieszka miała ponieść śmierć przy Drodze Nomentańskiej. Potwierdzają 
to badania archeologiczne, gdyż w tym właśnie miejscu znajdował się kiedyś stadion cesarza Domicjana, gdzie 
mordowano chrześcijan. Na tym miejscu wystawiono też w późniejszym czasie kościół ku czci św. Agnieszki. Na 
miejscu, gdzie znajdował się jej grób, cesarz Konstantyn Wielki w IV w. wystawił wspaniałą bazylikę.

Artyści przedstawiają św. Agnieszką z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się od łacińskiego wy-
razu agnus – ‘baranek’. Dlatego powstał piękny zwyczaj, że przy klasztorze, który znajduje się przy bazylice 
św. Agnieszki, zakonnice pielęgnują baranki, które poświęca się w dzień św. Agnieszki – 21 stycznia. Z ich wełny 
wyrabiane są paliusze, które Ojciec Święty rozsyła świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

Św. Agnieszka jest czczona jako patronka dzieci, panien i ogrodników.
https://www.niedziela.pl/artykul/11367/nd/Swieta-Agnieszka---dziewica-i-meczennica, fragment (dostęp: 3.04.2020).

Grupa II

Bł. Zbigniew Strzałkowski
Urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. […] W roku 1979 wstąpił do zakonu franciszkanów. W podaniu 

o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie 
Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbego”. […]

Na całe życie związał się z zakonem 8 grudnia 1984 r., składając publicznie śluby wieczyste. Wkrótce po tym 
napisał podanie do prowincjała, w którym poprosił o skierowanie go do pracy misyjnej. W podaniu czytamy: 
„Gotowość wyjazdu na misje wyraziłem, prosząc o przyjęcie do zakonu, a teraz po złożeniu profesji wieczystej, 
ponawiam ją”.

15 czerwca 1985 r. został wyświęcony przez bp. Albina Małysiaka na diakona. Święcenia prezbiteratu przyjął 
po studiach 7 czerwca 1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 
Podczas tej samej Mszy Świętej święcenia, ale diakonatu, otrzymał o. Michał Tomaszek. Wówczas zakon święto-
wał 750. rocznicę przybycia do stolicy Dolnego Śląska.

Po wakacjach o. Zbigniew został skierowany do pracy w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Był 
tam wicerektorem, wychowawcą i katechetą. Kierował również pracami adaptacyjnymi klasztornego strychu 
pod szkolny internat. W wolnym czasie pomagał także w pracy duszpasterskiej przy zakonnym kościele. 1 wrześ- 
nia 1988 r. udał się do klasztoru we Wrocławiu w celu rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu na misje. Kiedy 
w rozmowach na temat sytuacji politycznej w Peru wspominano, że robi się tam niebezpiecznie, o. Zbigniew 
odpowiadał: „Gdy się jedzie na misje, trzeba być gotowym na wszystko”.

28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim udali się z Warszawy przez Moskwę do Limy. Po 
przybyciu na miejsce rozpoczęli intensywną naukę języka hiszpańskiego. Po kilku miesiącach rozpoczęli posługę 
kapłańską w nowej placówce zakonnej w Andach – w Pariacoto.

Talent organizacyjny łączył z ogromną pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Jego domeną była troska 
o chorych. Leczył ich na duszy i ciele. Był miłośnikiem stworzeń.

9 sierpnia 1991 r. został zamordowany wraz z o. Michałem Tomaszkiem przez terrorystów Komunistycznej 
Partii Peru „Świetlisty Szlak” za wiarę i miłość.

http://meczennicy.franciszkanie.pl/biografie/, fragment (dostęp: 3.04.2020).
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Grupa III

Bł. Jerzy Popiełuszko
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Okopy na Podlasiu. 

W miejscowej parafii był ministrantem, w szkole uczniem ambitnym. Zamiar wstąpienia do seminarium du-
chownego obwieścił na balu maturalnym i tak w 1965 r. stał się alumnem warszawskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego. Naukę w seminarium przerwał na dwa lata obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej. Od 
tamtego czasu popsuło się jego zdrowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 
1972 r. Rozpoczynając posługę, ks. Jerzy miał na szczególnej uwadze pracę z dziećmi i młodzieżą. Najpierw trafił 
do parafii Trójcy Świętej w Ząbkach, potem służył w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, by następnie 
zostać wikariuszem w parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Mianowany w 1978 r. duszpasterzem 
średniego personelu medycznego, w roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim 
św. Anny. Wreszcie od 20 maja 1980 r. rozpoczął posługę w parafii św. Stanisława Kostki, gdzie zaangażował się 
w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Latem 1980 r. odpowiedział na prośbę o odprawienie mszy dla strajkujących 
hutników. Wkrótce organizował dla robotników regularne katechezy. Po wybuchu stanu wojennego ks. Po-
piełuszko zaczął organizować pomoc charytatywną. Wspomagał też ludzi na różne sposoby, uczestniczył także 
w procesach aresztowanych. 28 lutego 1982 r. odprawił pierwszą Mszę Świętą za Ojczyznę. Na comiesięczne 
msze tłumnie schodzili się ludzie, by słuchać jego kazań patriotycznych, dotykających trudnych spraw bieżących. 
W tym czasie ks. Popiełuszko został pomysłodawcą regularnych wyjazdów do Częstochowy pracowników z całej 
Polski. Jego postawa i działalność wywołały reperkusje komunistycznych władz, których służby zacieśniły nad 
nim kuratelę, łącznie z włamaniami i aktami wandalizmu, pomówieniami i groźbami. Kulminacją było śledz-
two prokuratorskie w sprawie o nadużywanie przez księdza wolności płynącej z ustaw PRL. Był kilkanaście razy 
przesłuchiwany, raz aresztowany, uwolniony dopiero w wyniku interwencji hierarchów Kościoła. Pod wpływem 
napięcia psychicznego dały się znów we znaki kłopoty ze zdrowiem. 13 października 1984 r. w drodze z Gdańska 
do Warszawy miał miejsce pierwszy zamach na jego życie – upozorowany wypadek samochodowy. Do kolejnego 
zamachu doszło dwa tygodnie później. 30 października 1984 r. podano do wiadomości publicznej informację 
o odnalezieniu w Wiśle zwłok ks. Popiełuszki. Padł ofiarą działań aparatu bezpieczeństwa. Bezpośredni sprawcy 
zostali ujęci, ale historycy do dziś prowadzą spór, czy jego zabójstwo było zlecone na szczytach ówczesnej władzy. 
Pogrzeb ks. Popiełuszki 3 listopada 1984 r. stał się manifestacją ludzi wiary. Mottem jego nauczania były słowa 
św. Pawła „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosła-
wionym Kościoła katolickiego 6 czerwca 2010 r. w Warszawie.

Na podst. https://zyciorysy.info/ks-jerzy-popieluszko/ | Zyciorysy.info (dostęp: 3.04.2020).

Grupa IV

Św. Florian
Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 r. w Zeiselmauer (Dolna Austria). W mło-

dym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno- 
-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żoł-
nierzami i  przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i  poddano 
torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji Akwilin starał 
się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał 
go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono 
w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 r. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego 
grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. 
Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem 
archidiecezji wiedeńskiej.

W 1184 r. na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał 
znaczną część relikwii św. Floriana. […] Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świą-
tynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. 
Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz 
Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwa-
niem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-04a.php3, fragment (dostęp: 3.04.2020).
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Grupa V

Bł. Antoni Julian Nowowiejski
Biskup Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 r. we wsi Lubienie pod Opatowem. Uczył się 

w domu i w gimnazjum w Radomiu, w wieku 16 lat wstąpił do seminarium w Płocku. […] 
W 1908 r. otrzymał od Piusa X nominację na biskupa płockiego. W ciągu trwającej 33 lata posługi rozpoczął 

budowę Biblioteki Seminaryjnej, Archiwum i Muzeum Diecezjalnego, otworzył Niższe Seminarium Duchowne 
i Płocką Szkołę Organistowską. Przeprowadził dwa synody diecezjalne, napisał dzieło Płock. Monografia histo-
ryczna.

Po wybuchu II wojny światowej został w  diecezji, choć miał możliwość ukrycia się przed okupantem. 
W 1940 r. został aresztowany wraz ze swoim biskupem pomocniczym Leonem Wetmańskim i  internowany 
w Słupnie. W 1941 r. został ponownie aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, 
gdzie poniósł śmierć męczeńską w tym samym roku.

Jan Paweł II beatyfikował go wraz z 107 męczennikami w 1999 r. w Warszawie.
https://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4270 (dostęp: 3.04.2020).

Załącznik 2

Imię Data śmierci Jak umarł? Gdzie działał? Kim był?
Do jakiej 
postawy  

nas wzywa?
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Załącznik 3

Prześladowanie chrześcijan

Jak jest? Jak być powinno?

Dlaczego tak nie jest? Co zrobić, żeby tak było?
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Załącznik 4

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenia Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twe-
go Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą 
i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w  cierpieniu wiernie świadczyli 
o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane 
w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu 
ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

https://www.niedziela.pl/artykul/2029 (dostęp: 3.04.2020).
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Załącznik 1

Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, 
że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: 
człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. 
[…] Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest” […]. Na-
ród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród 
istnieje „z kultury” i  „dla kultury”. I dlatego właśnie jest ona tym znamienitym wychowawcą ku temu, aby 
bardziej „być” we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. […] Jestem synem narodu, 
który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on 
pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną 
suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi 
jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, 
co tutaj mówię o prawach narodu wyrosłych z podwalin kultury i zmierzających ku przyszłości, nie jest echem 
żadnego „nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych per-
spektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to 
ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek.

Św. Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury, przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2.04.1980,
http://wiez.pl/laboratorium/teksty.php?przyszlosc_czlowieka_zalezy_od_kultury_przemowieni&p=2  

(dostęp: 1.04.2020).

Załącznik 2

Informacje na temat przywiezienia odpisu Dagome iudex do Polski w  ramach obchodów 1050-lecia Chrztu 
Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=ujdQKtWBJaU (dostęp: 1.04.2020).

Podstawowe informacje o dokumencie Dagome iudex:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dagome-iudex;3890260.html (dostęp: 1.04.2020).

PocZątki kościoła w Polsce47.
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Załącznik 3

Karta pracy

Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Jaki „plon” przy-
niosła działalność św. Wojciecha? Odpowiedz na podstawie homilii św. Jana Pawła II.

Przy końcu pierwszego tysiąclecia przybywali na ziemię polską synowie różnych narodów już przedtem 
[ochrzczonych], zwłaszcza zaś narodów ościennych. Wśród nich centralne miejsce zajmuje św. Wojciech, który 
przybył do Polski z sąsiedniej i pobratymczej krainy czeskiej. Dało to jakby drugi początek Kościołowi na zie-
miach piastowskich. Chrzest w 966 roku, za Mieszka I, zostaje niejako potwierdzony krwią Męczennika. I nie 
tylko to. Polska bowiem wchodzi do rodziny krajów europejskich. Przy relikwiach św. Wojciecha spotykają 
się cesarz Otton III i Bolesław Chrobry, w obecności legata papieskiego. Było to spotkanie o historycznej wy-
mowie – Zjazd Gnieźnieński. Miało ono oczywiście znaczenie polityczne, ale także i znaczenie kościelne. Przy 
grobie św. Wojciecha została proklamowana przez papieża Sylwestra II pierwsza polska metropolia: Gniezno, 
do której zostały przyłączone biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. […] „Ziarno, które obumrze, 
przynosi plon obfity”. Jakże dosłownie spełniły się te słowa w życiu i w śmierci św. Wojciecha! Jego męczeńska 
krew, zmieszana z krwią innych polskich męczenników leży u fundamentów Kościoła i Państwa na ziemiach 
piastowskich. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska 
u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedno-
ści z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z inny-
mi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc św. Wojciech wielkim patronem 
jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty Męczennik tak swoim życiem, jak 
i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność. Po tych historycznych śladach stąpa-
łem wielokrotnie w okresie milenium chrztu Polski, przybywając z Krakowa do Gniezna z relikwiami św. Sta-
nisława, i dziękuję Opatrzności Bożej, że dane mi jest dzisiaj jeszcze raz znaleźć się na tym szlaku.

Św. Jan Paweł II, homilia z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha, Gniezno, 3.06.1997,
http://mateusz.pl/JPII/witamy/0401.htm (dostęp: 01.04.2020).

Odpowiedzi:

•	
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

•	
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

•	
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik 4

chrzeSt polSki

966 968

997 999

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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Załącznik 1

święty toMasZ Z akwinu49.

C
o 

do
 p

oz
na

ni
a 

ist
ot

y 
Bo

że
j, 

na
jp

ie
rw

 n
al

eż
y 

pr
zy

ją
ć,

 że
 B

óg
 je

st.
C

zł
ow

ie
ko

w
i r

oz
um

ne
m

u 
rz

uc
a 

się
 to

 w
 o

cz
y.



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

K
on

se
kw

en
cj

e 
cz

yn
u

ni
e 

sp
ra

w
ia

ją
, 

że
 st

aj
e 

się
 o

n 
zł

y, 
je

śli
 b

ył
 d

ob
ry

, 
al

bo
 że

 st
aj

e 
się

 d
ob

ry
, 

je
śli

 b
ył

 zł
y.

49. ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU



Na drogach wolności © Copyright by Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o., Warszawa 2020

49. ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU
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Załącznik 2

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko:

Przydomki:

Data i miejsce urodzenia:

Data i miejsce śmierci:

Wspomnienie liturgiczne:

Patron:

WYKSZTAŁCENIE

DOŚWIADCZENIE ZAKONNE

NAJBARDZIEJ ZNANE OSIĄGNIĘCIE  
W ZAKRESIE FILOZOFII

TRZY WYBRANE CYTATY

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Thomas_Aquinas.jpg (dostęp 28.04.2020).
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jak on Ma się naRodZić?53.

Załącznik 1

Treści zawarte w tekście, które są mi znane: Treści zawarte w tekście, które były dla mnie nowe:
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Szkolne rekolekcje wielkopoStne 55.

Załącznik 1

Przykładowe plakaty informujące o rekolekcjach dla:

♦♦ przedsiębiorców

https://diecezja.waw.pl/6299

♦♦ lekarzy

https://diecezja.waw.pl/6323

♦♦ prawników

https://diecezja.pl/wydarzenia/reko-
lekcje-wielkopostne-dla-prawnikow/

♦♦  pracowników administracji 
państwowej

https://archibial.pl/wydarzenia/
2065-rekolekcje-wielkopostne-admi-

nistracji-publicznej-i-prawnikow/

♦♦ małżonków

https://archwarmia.pl/wydarzenia/rekolekcje-malzenskie/ 

[dostęp: 30.10.2019]
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wieRZę w ZMaRtwychwstanie56.

Załącznik 1

Grupa I

WIELKI CZWARTEK
Podczas Mszy Świętej w tym wyjątkowym dniu wspominamy wydarzenia z ostatniej wieczerzy w Wieczerniku – 
ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Chrześcijanie – zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie 
to na moją pamiątkę” – sprawować mają te wydarzenia, które On zainicjował. Do tego są powołani szczególnie 
kapłani, którzy „przez modlitwę i włożenie rąk” w sposób wyjątkowy uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie 
Jezusa Chrystusa.

Kapłaństwo ma też charakter służebny, co uwypukla Ewangelia, gdy przypomina o  tym, jak Jezus przed 
wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy Nauczycielem i Panem, zrobił coś, co zwykle czynił 
sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. 
Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu.

Podczas Mszy Świętej. rozbrzmiewa bicie dzwonów, które po chwili milknie. Cisza ta świadczy o cierpieniach 
wydanego na mękę krzyżową Chrystusa.

Na zakończenie uroczystości Eucharystia zostaje przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza 
adoracji, zwanego Ciemnicą. Tam wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną mo-
dlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie 
wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. 
Wchodzimy w czas męki Chrystusa.

Grupa II

WIELKI PIĄTEK
Drugi dzień Triduum Paschalnego stanowi Wielki Piątek, w którym wierni przestrzegają ścisłego postu, a także 
oddają się chwilom zadumy związanej z męką i śmiercią Chrystusa. Jest to czas powagi, smutku, chwili zastano-
wienia się nad sensem życia i wielkością ofiary poniesionej dla ludzi przez Syna Bożego. Cały dzień trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

Na pamiątkę śmierci poniesionej przez Chrystusa w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej Obrzę-
dy liturgiczne tego dnia składają się z trzech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża i Komunii Świętej Podczas 
wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla po-
kutny charakter dnia. Mimo takiej surowości cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. Wszystko 
zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed 
ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie 
słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia, 
z której czytany jest opis Męki Pańskiej. Na zakończenie liturgii słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modli-
twa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki 
Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania Krzyż, śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym 
zawisło Zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem” i padają na kolana. Przychodzi czas, 
aby ucałować Krzyż Jezusa. Po adoracji Krzyża następuje Komunia Święta Rozdaje się Eucharystię, konsekro-
waną poprzedniego dnia. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, 
zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito ciało 
Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.
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Grupa III

WIELKA SOBOTA 
Wielka Sobota to czas rozważania męki i śmierci Chrystusa. Wierni przez cały dzień przychodzą, aby modlić 
się przy Grobie Pańskim. Zwyczajem polskim do kościołów, kaplic czy wielu innych miejsc przynoszona jest 
tzw. święconka – koszyki wypełnione potrawami, które obfitują w różne, przypisane im symbole. Warto nad-
mienić, iż jajka są symbolem nowego życia, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt 
i nawiązuje do ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni przed zepsuciem. Poświę-
conych pokarmów nie należy spożywać w Wielką Sobotę. Muszą się one zachować do uroczystego śniadania 
w Niedzielę Wielkanocną, które rozpoczyna tradycyjne dzielenie się jajkiem oprószonym poświęconą solą.

Grupa IV

WIGILIA PASCHALNA
W sobotę wieczorem przeżywamy liturgię Wigilii Paschalnej, należącą już do Niedzieli Wielkanocnej. Jest zło-
żona z czterech części. Pierwszą jest liturgia światła. Przed kościołem rozpalane jest ognisko i następuje poświę-
cenie ognia. Na paschale kapłan kreśli symbole, które wskazują na Jezusa, panującego nad czasem i wiecznością. 
Z  zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. „Światło Chrystusa”: śpiewa kapłan 
i wszyscy zapalają od paschału swoje świece – znak zmartwychwstania jako nowego światła. Druga część to litur-
gia słowa, która może składać się z dziewięciu czytań. Pokazują one historię zbawienia ludzkości. Do tych treści 
nawiązuje kolejna część celebracji – liturgia chrzcielna. Po błogosławieństwie wody odnawiamy przyrzeczenia 
chrzcielne i wierni wyrzekają się szatana, sprawcy grzechu, i wyznają swoją wiarę. Dawniej większość chrześcijan 
w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Natomiast podczas liturgii eucharystycznej, spożywamy Ciało i Krew 
Zbawiciela – pokarm na życie wieczne. W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze 
procesja rezurekcyjna.

Na podst. ks. Adam Stachowicz, triduum Paschalne – tajemnica przejścia,  
„Niedziela”, edycja sandomierska nr 12/2013, s. 4–5.

Załącznik 2

Dzień  
Triduum Paschalnego

Liturgia
Prawdy wiary,  

które Kościół uobecnia
Wydarzenia  

z życia Jezusa

56. WIERZĘ W ZMARTWYCHWSTANIE
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Moje sPotkanie Z ducheM świętyM57.

Załącznik 1

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE LEKCJI

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem

doczesnym i wiecznym. 
Przez Chrystusa,

Pana naszego.
Amen.

Załącznik 2

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, 
Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. 

Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom 
i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, 

który Ty nieomylnie prowadzisz. 
Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, 

a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, 
aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem 

życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, 
któremu niech będzie cześć i chwała 

wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
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Załącznik 3

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.

Przyjdź, Duchu Święty! 
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień naszą noc w Twoje światło.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.

Przyjdź, Duchu Święty!
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.

Przyjdź, Duchu Święty!
Oczyść nas z pychy i naucz pokory.

Przyjdź, Duchu Święty!
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.

Przyjdź, Duchu Święty!
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.

Przyjdź, Duchu Święty!
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.

Przyjdź, Duchu Święty!
Abyśmy byli szczęśliwi według Twego słowa:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

57. MOJE SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM


