
Katecheza z dnia 26 maja 2020 

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa (podręcznik str.90- 91). 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drodzy uczniowie 

Poznaliście już historie życia wielkich apostołów Piotra i Pawła. Wiecie, że to głównie dzięki ich 
zaangażowaniu chrześcijaństwo zaczęło rozszerzać się na inne kraje Imperium Rzymskiego choć nie 
było to łatwe. Zachęcam was do obejrzenia krótkiego filmu w którym dowiecie się jakie były początki 
chrześcijaństwa w Rzymie, jak wyglądały prześladowania i kiedy wiara w Jezusa przestała być 
uważana za sektę. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zy70WQV5oI 

 

Na podstawie filmu i wiadomości zawartych w podręczniku napisz odpowiedzi na następujące 
pytania: 

a) Jakie niebezpieczeństwa zagrażały chrześcijanom w pierwszych wiekach? 
b) W którym roku zakończyły się prześladowania chrześcijan i dzięki komu? 

 

 

 

Katecheza  z dnia 28 maja 2020 

Temat : Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło ( podręcznik str.140-141). 

 

Drodzy uczniowie 

W najbliższą niedzielę 31 maja obchodzimy w Kościele wielkie święto – Zesłanie Ducha Świętego, 
zwane także Zielonymi Świątkami. Wydarzenie to przypomina nam o tym jak pięćdziesiąt dni po 
Zmartwychwstaniu uczniowie zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku. Przyszedł do nich wtedy 
Duch Święty, napełniając ich mocą i radością. 

Przeczytaj Dz 2,1-21; 37-41 a następnie spróbuj zrobić poniższy test. Dodam, że tylko jedna 
odpowiedź jest prawidłowa : a,b lub c. Odpowiedzi możecie przesyłać na mojego emaila. 

Jaki był dzień gdy wszyscy byli razem na jednym miejscu? 

a) Dzień Mamy b) Dzień Zielonych Świąt c) Zachmurzony 

Co nagle powstało gdy wszyscy byli razem zebrani? 

a) Szum z nieba b) Wielki chaos c) Powstanie Warszawskie 

Co się ukazało nad każdym zebranym? 

a) Aureola b) Chmura dymu c) Języki jakby z ognia 



Czym zostali napełnieni wszyscy zebrani? 

a) Duchem Świętym b) Wodą oligoceńską c) Wielkim przeczuciem 

Co zebrani zaczęli robić gdy zostali napełnieni Duchem Świętym? 

a) Zaczęli skakać i głośno krzyczeć b) Uciekli do swoich domów c) Zaczęli mówić innymi 
językami 

Co słyszeli ludzie zebrani z różnych krajów? 

a) Każdy słyszał swój własny język, w którym się urodził b) Słyszeli duży szum c) Nic nie słyszeli 

Co mówili ci, którzy drwili z ludzi mówiących różnymi językami? 

a) Że każdy by potrafił mówić po angielsku b) Że młodym winem się upili c) Że trzeba wezwać 
karetkę pogotowia 

Co zrobił Piotr w czasie tego spotkania? 

a) Powstał i zaczął mówić o proroctwach i obietnicach Bożych b) Uciekł c) Wygonił tych, którzy 
drwili z apostołów 

Co się stało z tymi, którzy przyjęli głoszone słowo? 

a) Zostali ochrzczeni b) Zapisano ich na listę do lekcji biblijnych c) Rozdano im Znaki Czasu 

Ile dusz zostało tego dnia pozyskanych? 

a) Żadna b) Około trzech tysięcy c) trzy. 

 

A na koniec obejrzyjcie jeszcze: 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-
mpYDdvBKcsGutqlq&index=52&t=0s 

 

 

 


