
 

RELIGIA   

Klasa VII – 16 kwietnia 2020 

Zapisz w zeszycie  

Katecheza 

Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jako własne. 

 

1. Pomódl się za Ojczyznę słowami modlitwy  

„Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona 

Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, Dzieci Narodu Polskiego 

i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni 

tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców 

naszych. (…) Przynosimy do stop Twoich niepokalanych całe wieki naszej 

wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu 

posłannictwu Narodu, obmytego w wodach Chrztu świętego” AMEN. 

 

2. Przeczytaj test z katechizmu na str. 139-141. i odpowiedź na poniższe pytania 

Odpowiedzi na powyższe pytania zapisz do zeszytu. 

1. W którym roku urodził się Stefan Wyszyński?  

2. W jakiej miejscowości się urodził?  

3. Wymień przynajmniej jedną miejscowość, w której uczył się w gimnazjum? 

3. Gdzie odbył studia prawnicze, które ukończył z tytułem doktorskim? 

4. W jakich krajach oprócz Polski uczył się Stefan Wyszyński?  

5. Kim się zajmował, będąc w Kozłowce i Laskach pod Warszawą?  

6. Kto mianował go biskupem lubelskim?  

7. W którym roku został prymasem Polski?  

8. Kardynał został aresztowany 25 października 1953 r. Kiedy dokładnie? 

9. Co znaczy wyrażenie „Non possumus”?  

10. Biskupi napisali list do władz PRL. Czego według biskupów „nie wolno składać na ołtarzach 

cesarza”?  

11. Czego odmówili władzy komunistycznej biskupi z Prymasem na czele? 

12. Dlaczego władze PRL uwięziły Prymasa?  

13. Ile lat władze PRL przetrzymywały go w odosobnieniu?  

14. Gdzie przebywał podczas internowania go przez władze PRL?  

15. Komu zawierzył swój los, swoje życie?  

16. Co przygotował na jubileusz tysiąclecia państwa polskiego?  

17. Kiedy zmarł prymas Wyszyński?  

18. Gdzie został pochowany?  

19. Jak został nazwany po swojej śmierci?  

 
3. Wykonane zadanie prześlij do godziny 16:00 dnia 16 kwietnia 2020 na adres: beatamarcinska1@wp.pl 

lub na Messengera. Wykonaj zdjęcie zeszytu i dołącz je do wiadomości. 

4. Pamiętaj o porannej i wieczornej modlitwie. 
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