
 

 

KL VII      dn.4- 8.05.2020r.   zadanereligia@interia.pl 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża : 

„ W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego”. Amen 

Opracowujemy tematy w podanym wyżej terminie: 

Temat 42 

Katecheza  

Temat: Kościół polski w okresie niewoli narodowej. 

 

Czytamy temat na stronie 136-138. 

Oglądamy materiał na filmach: 

I https://www.youtube.com/watch?v=z9qXgSvnqxk 

I  

https://www.youtube.com/watch?v=g2Irt5iFFRA 

 

Zapisujemy pod tematem : Zapamiętaj. 

Praca do wykonania- odpowiedz na pytania pod zadaniami  1-3. 

 

Zadanie  1 

W czasie powstania listopadowego wszyscy biskupi, z wyłączeniem biskupa podlaskiego, którego 

diecezja najszybciej znalazła się pod okupacją rosyjską, poparli działania powstańcze. Entuzjastycznie 

popierał powstanie biskup krakowski Karol Skórkowski, który po jego klęsce został zmuszony do 

opuszczenia swojej stolicy biskupiej. Żaden z biskupów krakowskich nie zaprotestował przeciwko 

uchwalonej przez władze powstańcze rekwizycji dzwonów kościelnych z przeznaczeniem na armaty czy 

oddawaniu bielizny kościelnej na bandaże. Biskupi-senatorowie zdecydowali się w styczniu 1831 na 

podpisanie aktu detronizacji Mikołaja I – było to nawiązanie do średniowiecznej tradycji, pozwalającej na 

usunięcie tyrana. Niższe duchowieństwo (diecezjalne i zakonne) angażowało się w tworzenie oddziałów 

patriotycznych, wykorzystując ambonę do propagowania idei powstańczych. Po klęsce powstania księża 

zostali poddani surowym represjom, zlikwidowano również większość klasztorów. 

 

– Jak Kościół angażował się w działalność powstania listopadowego? 
 

– Jakie poniósł konsekwencje pomocy powstańcom? 
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 Zadanie 2 

 

W zniewolonej i pozbawionej swobód politycznych Polsce wielkie znaczenie miał program oświatowo-

gospodarczy, program tzw. pracy organicznej. Stanowił on szansę rozwoju cywilizacyjnego oraz 

skuteczną możliwość obrony narodu przed germanizacją i rusyfikacją. W Wielkopolsce księża 

propagowali wśród ludu czytelnictwo, zakładano biblioteki parafialne. Księża w Wielkopolsce włączali 

się aktywnie w działalność Towarzystwa Pomocy Naukowej (instytucja ta powstała w roku 1841). Do 

1891 r. Towarzystwo Pomocy Naukowej umożliwiło zdobycie wykształcenia 2 245 stypendystom 

(młodzieży niezamożnej). Od 1848 r. w Chełmie działało na wzór Wielkopolski Towarzystwo Pomocy 

Naukowej dla Prus Zachodnich. Biskupie gimnazjum w Pelplinie było ostoją polskości na Pomorzu. Na 

Górnym Śląsku proboszcz w Piekarach Śląskich, ks. Jan Alojzy Fiecek, był wydawcą i redaktorem jednej 

z pierwszych gazet w języku polskim w tym regionie – „Tygodnika Katolickiego”. Na Górnym Śląsku 

również księża katoliccy zakładali ochronki dla dzieci robotników oraz stowarzyszenia młodzieżowe. Od 

1844 r. rozwijał się tam ruch abstynencki. Z pionierem tego ruchu w Polsce, ks. Fieckiem, 

współpracowało liczne grono księży oraz katolików świec-kich. Ruch abstynencki w następnych latach 

przenikał do Wielkopolski oraz do zaboru rosyjskiego. 

 

– Jakie działania podjął Kościół, by zapobiec germanizacji i rusyfikacji Polaków? 
 

– Co Kościół robił dla dzieci i młodzieży? 



Zadanie 3 

 

W czasie Wiosny Ludów ujawnił się w Wielkopolsce związek pomiędzy religią katolicką a 

postawą obronną przed wynarodowieniem. Niemal całe duchowieństwo wielkopolskie, z 

arcybiskupem Leonem Przyłuskim na czele, opowiedziało się po stronie powstańców. 

Duchowieństwo poparło również założoną w roku 1848 Ligę Polską. Organizacja ta kładła 

nacisk na rozwój oświaty i budzenie polskiej świadomości narodowej. Sieć lig parafialnych 

pokryła Wielkopolskę, przenikając następnie na Śląsk. Powstanie styczniowe z powodu 

dużego zaangażowania duchownych miało znamiona ruchu religijnego. Arcybiskup 

warszawski, św. Zygmunt Szczęsny Feliński (niegdyś uczestnik powstania w 1848 r. w 

Wielkopolsce), chociaż osobiście był przeciwny rozpoczęciu powstania, uważając (słusznie), 

że nie przyniesie spodziewanych efektów, to jednak nie tylko go nie potępił, ale oświadczył 

carowi, że jako pasterz będzie zawsze ze swoim ludem. Zdecydowana postawa i protest 

arcybiskupa przeciw straceniu kapelana powstańców, kapucyna o. Agrypina Konarskiego, 

spowodował wywiezienie Felińskiego w głąb Rosji, gdzie przebywał przez 20 lat. Po upadku 

powstania styczniowego Kościół katolicki zapłacił ogromną cenę za wspierania działań 

niepodległościowych – zlikwidowano niemal wszystkie klasztory, skasowano diecezję 

podlaską, zamknięto wiele kościołów katolickich, zamieniając je na cerkwie prawosławne. 

 

Niższe duchowieństwo czynnie włączyło się w ruch powstańczy. Oprócz funkcji kapelanów 

wielu księży spełniało wielorakie zadania w podziemnych strukturach powstania. 

 

– W jaki sposób Kościół budził poczucie świadomości narodowej? 
 

– Jakie zadania spełniali duchowni podczas powstania styczniowego? 
 

– Z jakiego powodu biskup Feliński przebywał 20 lat na zesłaniu w Rosji? 

 

 

Zadanie domowe. 

Pomodlę się w wieczornej modlitwie : Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo za Polskę, naszą 

Ojczyznę.  

 

*********** 

Temat 43 

Katecheza : Sprawy Ojczyzny traktuję jako własne. 



Czytamy temat ze strony 139- 141. 

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECEVAcEJ1mU 

 

Następnie zapisujemy „zapamiętaj”. 

 

Zadanie do wykonania: 

Wklejamy do zeszytu teść pioenki. 

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany 

Za żadne skarby świata, 

Bo na nim Jezus ukochany 

Grzeszników z niebem brata. 

Nie zdejmę Krzyża z mego serca, 

Choćby mi umrzeć trzeba, 

Choćby mi groził kat, morderca, 

Bo Krzyż to klucz do nieba. 

Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, 

Nie wyrwę go z sumienia, 

Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, 

Bo Krzyż to znak zbawienia. 

A gdy zobaczę w poniewierce 

Jezusa Krzyż i ranę, 

Która otwiera Jego Serce, 

W obronie Krzyża stanę. 

i słuchamy (śpiewamy) piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQFJZF2F0yo 

Zadanie do wykonania. 

Na podstawie poniższego życiorysu Prymasa Wyszyńskiego napisz co dowiedziałeś się 

ważnego o jego działalności dla dobra Ojczyzny.  

Stefan Wyszyński 

Syn Stanisława, organisty i Julianny Karp, urodził się 3 września 1901 r. w Zuzeli. 

Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w Andrzejewie. 

Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego (1912–1915) oraz 

gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam 

wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 

1925–1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień doktora. 
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Następnie przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, 

Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został wikariuszem w katedrze włocławskiej, 

a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium duchownym we 

Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też obowiązki redaktora czasopisma „Ateneum 

Kapłańskie” i był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny 

światowej, w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-

Kampinos. Po wojnie został kanonikiem gremialnym włocławskim. W latach 1946–1948 

sprawował godność biskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez 

papieża na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieźnieńskiej 

odbył 2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. Początkowy okres jego prymasostwa 

przypadł na czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–1956 Wyszyński był 

internowany. W tym czasie (1953 r.) został kreowany na kardynała-prezbitera tytułu S. Maria 

in Trastevere. Ingres do kościoła tytularnego odbył jednak dopiero w 1957 r. W czasie 

internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować wiernych do 

obchodów Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie 

zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. 

Wyszyński zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych parafiach – 

wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. 

Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. W 1974 r. Prymas 

przeprowadził III Synod Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wyświęcił 45 biskupów, ukoronował 48 wizerunków 

maryjnych. Przez cały okres swego pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji 

Episkopatu Polski. Był też uczestnikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, Pawła VI, 

Jana Pawła I i Jana Pawła II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, 

obecny był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych 

Synodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjatorów 

„Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Tytułem doktora honoris 

causa obdarzyło go kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publikacji, głównie z dziedziny 

katolickiej nauki społecznej. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego 

pogrzeb odbył się 31 maja, ciało złożono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 

Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Od 1989 r. prowadzony jest proces 

beatyfikacyjny Wyszyńskiego. 

 

 

Zadanie z zeszytu  przesyłamy  do 9.05 .2020r. na   adres     zadanereligia@interia.pl 

 

Szczęść Boże! 

 

 

 


