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Temat: Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła 

Podręcznik s. 131 -133 

Karta pracy s. 44 

Cele katechetyczne  

• Ukazanie włączenia narodu polskiego do Kościoła powszechnego przez chrzest jako wydarzenia religijnego, 

politycznego i społecznego. 

Modlitwa  - Ojcze nasz… 

Świadectwo Moi rodzice byli ludźmi bardzo prawymi, ale niewierzącymi. Nie zostałem ochrzczony w dzieciństwie. 

Gdy byłem nastolatkiem, za uważałem, że rzeczywistość wokół mnie nie opisuje do końca świata, wiedziałem, że 

musi być coś więcej. Od czuwałem w sercu wielką pustkę. Starałem się ją w desperacki sposób zapełnić. Szukałem w 

różnych religiach, medytacjach, muzyce, narkotykach. Nie dawało mi to jednak spokoju. Kiedyś zadzwonił do mnie 

Tomek Budzyński. Powiedział, że zaprasza mnie na czuwanie modlitewne do kościoła Paulinów na warszawskiej 

Starówce. Zobaczyłem ludzi radosnych, którzy modlą się, podnosząc ręce. Zobaczyłem uzdrowienia, słyszałem wiele 

świadectw ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Widziałem kobietę, która została uzdrowiona z paraliżu. Wymiękłem 

zupełnie. Nagle usłyszałem proroctwo. Jezus powiedział: „Przestań Mnie szukać po omacku. Chcesz Mnie chwycić, to 

możesz zrobić to teraz”. I dosłownie stanąłem, wyciągnąłem ręce i stałem tak chyba z dwadzieścia minut. Po 

modlitwie powiedziano mi: „Teraz możesz prosić Jezusa, o cokolwiek chcesz”. Powiedziałem: „Jezu, chce spojrzeć na 

świat Twoimi oczyma”. Od czasu tego pamiętnego czuwania zaczęła się moja droga. Odkryłem, że moje miejsce jest 

w Kościele katolickim. Chrzest nastąpił bardzo szybko: późnym wieczorem, w pustym kościele za Warszawą. 

Przeczytałem, że królestwo niebieskie zdobywają gwałtownicy i że trzeba się przeciskać przez wąskie drzwi.  

        Świadectwo Dariusza Malejonka  

Analiza tekstu  

– Z jakiej rodziny pochodził Darek?  

– W czym szukał wypełnienia pustki w życiu? 

 – Kto pomógł mu znaleźć Jezusa?  

– W jaki sposób przekonał się o prawdziwości wiary w Jezusa? 

 – Co zrobił, kiedy uwierzył? 

Łaskę wiary daje Bóg, ale często posługuje się innymi ludźmi, żeby człowieka do siebie przyprowadzić. Konsekwencją 

nawrócenia jest sakrament chrztu, który włącza do Kościoła. Takie nawrócenie dokonuje się w życiu pojedynczych 

ludzi, ale także całych narodów. Dziś powiemy sobie, w jaki sposób nasz naród przyjął chrzest. 

• Uczniowie wykonują zadanie 1 z kart pracy, uzupełniając tekst luk s.44 

 Uczniowie wykonują zadanie 2 z kart pracy, wypisując skutki chrztu Polski s. 44 

Notatka  

Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 roku. Od tej pory rozpoczął się proces rozwoju wiary w naszym 

kraju. Przyjęcie chrztu niosło ze sobą m.in. następujące skutki: utworzono biskupstwo i przysłano pierwszego 

biskupa, Jordana; państwo Polskie zrównało się z innymi chrześcijańskimi krajami europejskimi; uniezależniło 



się od Niemiec; została umocniona władza Mieszka; stały się możliwe kontakty z innymi krajami europejskimi; 

rozwijała się kultura chrześcijańska. 

 

Wykonajcie  zadanie nr 3 z kart pracy – „Prawda czy fałsz?”. Zaznacz literkę „f ” przy zdaniach fałszywych i 

„p” przy prawdziwych s.44 

 

Praca domowa 

 Na podstawie dostępnej literatury lub wiadomości zamieszczonych w Internecie napisz krótko, w jaki sposób 

obchodzono w Polsce tysiąclecie chrztu. Pracę wyślij na e-mail. 

 

Sposób komunikowania: e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 


