
Drodzy  Uczniowie! 

W związku z nową, trudną dla nas wszystkich sytuacją, stanęliśmy w obliczu nowych wyzwań. 

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego jaki to trudny dla was czas kiedy jesteście  zmuszeni spędzać go w domu bez 

rówieśników i bez wszelkich wyjść na podwórko. 

Musicie przyzwyczaić się również do nowego sposobu nauki w domu.  

W związku z tym proszę o przeczytanie tematu 32 z podręcznika str. 84-85. Jeśli ktoś nie posiada to przesyłam w 

załączniku odpowiednie strony. 

Po przeczytaniu proszę wykonać zadanie. 

Jeśli macie możliwość wydrukowania to proszę wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu, a jak nie to przepisać do 

zeszytu polecenie i „bibliotekę” (bez tekstów” czytelni”) i zaznaczyć odpowiednie. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia i wytrwałości. 

Agnieszka Długosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie: 

W zaprezentowanej „Bibliotece” wskaż źródła (stawiając przy odpowiednich tytułach znak „x”), z których 

można czerpać wiedzę na temat początków chrześcijaństwa oraz prześladowań chrześcijan w czasach 

starożytnych. Pomocą w dokonaniu wyboru są teksty zamieszczone poniżej, w „Czytelni”. 

 

BIBLIOTEKA 

 

Pismo Święte Starego Testamentu 

Ewangelia 

Dzieje Apostolskie 

Listy Apostolskie 

Apokalipsa św. Jana 

Dokumenty Soboru Nicejskiego I Dokumenty Soboru Watykańskiego II 

Encykliki Jana Pawła II 

Pisma Ojców Kościoła 

Katechizm Kościoła Katolickiego 

Roczniki Tacyta 

Kronika Galla Anonima 

Edykty urzędników i cesarzy rzymskich 

 

CZYTELNIA 

 

„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie 

i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (...) I szły za Nim liczne tłumy z Galilei 

i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania”. Mt 4, 23.25 

 

„(...) król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, 

a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra”. Dz 12, 1-3 

 

„Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego 

w Koryncie (...). (...) Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila 

i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem”. 1 Kor 1, 1-2a. 16, 19 

 

„(...) nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją więc usunąć, 

podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla 

ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał”. Tacyt, Roczniki, ks. XV 44, w: L. Wilczyński (red.), 

Starożytność – XX wiek. Teksty źródłowe do historii Kościoła, Poznań 2010, s. 64. 

 

„Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. 

Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. Na nic mi się 

zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą 

ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał”. Z listu św. 

Ignacego Antiocheńskiego, Ojca Kościoła, do Rzymian, w: Liturgia godzin, t. IV, s. 1277-1278. 

 

„O tych, którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary (lapsi), a następnie zostali dopuszczeni do stanu 

duchownego. Niektórzy spośród tych, którzy upadli podczas prześladowań, zostali wyświęceni albo dlatego, 

że ci, którzy ich święcili, nie znali ich grzechu, albo udawali nieświadomość. Kanon kościelny nie czyni tu 

różnicy: jeśli to wyjdzie na jaw, zostaną pozbawieni swojej godności”. Sobór Nicejski I, w: L. Wilczyński 

(red.), Starożytność – XX wiek, dz. cyt., s. 66. 

 

„My, Konstantyn i Licyniusz, Augustowie, gdyśmy się szczęśliwie zebrali w Mediolanie (...) 

Postanowiliśmy więc dozwolić chrześcijanom i wszystkim innym swobodnie praktykować religię, którą 

wybierają, a to dlatego, żeby to bóstwo, które przebywa w niebie, nam oraz wszystkim, którzy żyją pod 

naszą władzą, mogło odtąd sprzyjać”. Edykt mediolański, w: L. Wilczyński (red.), Starożytność – XX 

wiek, dz. cyt., s. 79. 


