
Religia Kl. VII 12.05.2020r. 

Temat: Inkwizycja – prawda i mity 

Podręcznik s.135 -137 

Karta pracy - temat Inwizycja 

Cele katechetyczne – Zapoznanie z faktami i oceną 

inkwizycji. Przedstawienie współczesnego nauczania 

Kościoła na temat wolności religijnej. 

Modlitwa 

Wszyscy mówimy do Boga – Ojcze i jesteśmy braćmi i 

siostrami. Pomódlmy się o wzajemną miłość: 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie... 

Katecheta prosi o przeczytanie opowiadania z 

podręcznika s. 135 

Zanim ktokolwiek zacznie wydawać sądy, musi poznać 

prawdę. Dlatego na dzisiejszej katechezie poznamy fakty 

dotyczące trudnego momentu w historii Kościoła. Dopiero 

potem podejmiemy próbę jej oceny. 

Zapiszmy temat: Inkwizycja – prawda i mity. 

Stosy spalonych czarownic, śmierć jako podstawowa kara 

i szukający ofiar inkwizytorzy to – zdaniem niektórych – 

wizja ciemnego średniowiecza i Kościoła w tamtym czasie. 

Jak jednak było naprawdę? 

Przejdźmy do zadania 1 w Kartach pracy. 

  



Przeczytaj z podręcznika punkt Zastosuj i rozwiąż 

pisemnie zadanie 2 w Kartach pracy.  Udziel 

odpowiedzi na postawione pytania. 

Szacunek dla ludzi odmiennej kultury, rasy i religii jest 

obowiązkiem chrześcijanina i wynika z przykazania 

miłości Boga i bliźniego. Chrystus naucza: „Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), i w ten sposób utożsamia 

się z każdym człowiekiem. Jeżeli ranisz bliźniego – ranisz 

Chrystusa i jego Kościół. Inkwizycja nie tylko skrzywdziła 

wielu ludzi, ale również skrzywdziła Kościół, narażając go 

na niewiarygodność, pomówienia i negatywny wizerunek 

w świecie. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za Kościół i 

Twoje zachowanie decyduje o tym, jak jest on oceniany. 

Przejdźmy do zadania 3 w Kartach pracy. Posługując 

się wiadomościami, które zdobyliśmy podczas naszego 

dzisiejszego spotkania, spróbujmy określić, które 

stwierdzenia są mitami, a które faktami. 

Notatka 

Inkwizycja była instytucją zwalczającą herezje. Wiele 

metod jej działania było jednak sprzecznych z Ewangelią. 

Niektórzy członkowie inkwizycji dopuszczali się nadużyć, 

a nawet zbrodni. Papież Jan Paweł II przeprosił za te 

grzechy Kościoła. Współcześnie Kościół katolicki odnosi 

się z głębokim szacunkiem do innych religii i jest 

inicjatorem dialogu międzyreligijnego. 

Praca domowa  

Napisz modlitwę w intencji osób prześladowanych za 

swoją wiarę, poglądy, kolor skóry. 


