
7 Kl             RELIGIA      

07.04. 2020r.  wtorek              Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       07.04.20 r. 
Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne 
 
Podręcznik str. 139-141 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 
 
Notatka do zeszytu 
7 czerwca 2020 w Warszawie jest zaplanowana beatyfikacja 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyszyński jest najwybitniejszą 
postacią i hierarchą kościoła XX wieku. 
Urodził się w 1901 w Zuzeli, woj. Mazowieckie. Kształcił się w 
Wrszawie, Łomży i Włocławku. W 1925 r. wyświęcony na 
kapłana, ukończył studia doktoranckie na Katolickim 
Uniwesytecie Lubelskim, studiował  w Austrii, Włoszech, Francji, 
Belgii, Holandii i Niemczech. W czasie II wojny światowej był 
kapelanem ociemniałych w Laskach. Po wojnie zorganizował 
Semniarium duchowne we Włocławku i raktywował djacezjalną 
drukarnię. W 1946 roku został biskupem, pracował jako 
wykładowca na KUL –u. Dwa lat później został arcybiskupem, 
metropolita gnieźnieńskim,  warszawskim i Prymasem Polski. 
Szukał porozumienia z komunistuczną władzą PRL-u (Polska 
Rzeczpospolita Ludowa). W Warszawie podejmował się 
odbudowy zniszczonych w czasie wojny kościołów. W 1953 roku 
aresztowany za swoją aktywną działalność na 3 lata i osadzony w 
Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Komańczy. Opublikował tak 
zwany memoriał „Non possumus” – Nie pozwalamy, aby stano-
wiska kościelne były obsadzane za zgodą władzy świeckiej.  
Papież wyznacza biskupów na diacezje a nie władza państwowa. 
Przygotował„Wielką Nowenne”(9-cio letnią) przed 1966 rokiem, 
przed 1000- leciem chrztu Polski. Zmarł w Warszawie 28 maja 
1981 roku. Spoczywa w katedrze św. Jana w Warszawie. 

Zadanie domowe: 
 
Zadanie 2 str. 141 
 
Napisz jakim zjawiskom 
współczesnego świata 
należy powiedzieć „non 
possumus” nie pozwalamy 
żeby tak było! 
 
 

Pomodlę się: 
MODLITWA O ZAPRZESTANIE   

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ 
EPIDEMII KORONAWIRUSA 

 Nasz Ojcze, pełni ufności 
prosimy Ciebie, aby koronawirus 
nie siał więcej zniszczeń i aby 
udało się jak najszybciej opano-
wać epidemię. Prosimy, abyś 
przywrócił zdrowie zakażonym  
i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. Przyjmij 
tych, którzy zmarli na skutek tej 
choroby, pociesz ich rodziny. 
Wspieraj i chroń personel 
medyczny zwalczający wirus, 
inspiruj i błogosław tym, którzy 
starają się opanować sytuację. 
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz 
i ciał, czujemy się bezradni w tej 
sytuacji ogólnoświatowego 
zagrożenia, ale ufamy Tobie, 
udziel nam pokoju i zdrowia. 
Matko Boża, chroń nas i opiekuj 
się nami, prowadź nas w miłości 
do Twojego Syna, Jezusa. Amen. 
 
 

Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 

 

 

 

 



7 Kl             RELIGIA      

 08.04. 2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       08.04.20r. 
Temat: Kult współczesnych świętych Polaków: JP2 i ks. Jerzy 
 
Podręcznik str. 142-144 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 
Notatka do zeszytu: 
Św. Jan Paweł II (1920-2005) największy z Polaków, 
niestrudzony w apostołowaniu. 27 kwietnia 2014 roku 
ogłoszony świętym. Motto pontyfikatu ”Nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” 
Ks. Jerzy Popiełuszko (1947- 1984) kapelan ludzi pracy. 
Zamordowanu przez funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa paśtwa. (MSW). 6 czerwca został ogłoszony 
błogosławionym. Motto jego posługi: ”Zło dobrem 
zwyciężaj!” 
Św. Jan Paweł II i bł. Jerzy Popiełuszko są dla nas wzorem 
umiłowania Boga, bliźniego i poświęcenia się dla Ojczyzny.  
   
 
 
 
 
 
 

 

Radosnych Świąt  
Zmartwychwstania Pan Jezusa! 

Zadanie domowe: 
 
Zadanie 1 str. 144 
Napisz, jak rozumiesz słowa 
„Zło doberm zwyciężaj!” Podaj 
trzy przykłady jak zło pokonać 
dobrem. 
 
Np.: 
1. Lenistwo –pokonam 
pracowitością, wezme się do 
pracy 
2. Złość –pokonam cierpliwo-
ścią 
3. Chęć kłótni – pokonam tym, 
że ustąpię, przeproszę 
 
 
Odesłać do 14 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 
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