
Klasa VI  

Temat: Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła. 

 

I. Założenia edukacyjne 

• Wprowadzenie w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. 

• Wezwanie do postawy apostolskiej w swoim środowisku. 

Uczeń: 

• Wyjaśnia, w jaki sposób rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo w Europie. 

• Podaje daty i okoliczności przyjęcia chrztu w państwach Europy. 

• Opisuje postaci i najważniejsze fakty z życiorysu świętych, którzy krzewili Ewangelię                          
w Europie.  

• Wskazuje, w jaki sposób może dziś głosić Jezusa w swoim środowisku. 

• Kształtuje postawę dziękczynienia za chrześcijańskie korzenie państw europejskich. 

II. Przebieg katechezy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

1. Modlitwa „Duchu Święty, który oświecasz…” 

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy 

 – Kto tworzy wspólnotę parafialną? 

 – Kiedy ta wspólnota wiary będzie mogła skutecznie wypełniać swoją misję?  

3. Sytuacja egzystencjalna 

• Przeczytaj opowiadanie  

Marcin był bardzo nieśmiałym chłopcem. Nie miał zbyt wielu kolegów. Trudność sprawiało 

mu podejście do nowej osoby i nawiązanie rozmowy. Jedynym jego przyjacielem był Tomek. 

Z nim mógł rozmawiać, grać w piłkę i inne gry. Pewnego dnia Tomek zaproponował Marcinowi 

założenie konta na Facebooku. Powiedział, że w ten sposób można poznać więcej osób. Pomysł 

natychmiast wcielili w życie. Wysłali zaproszenia do grona znajomych z klasy. Marcin był 

nieufny: „Pewnie mnie nawet nie przyjmą” – powątpiewał głośno. „Sprawdzimy jutro” – 

odpowiedział Tomek. Jakież było zdziwienie Marcina, kiedy zobaczył, że wszyscy koledzy                            

z klasy przyjęli go do znajomych. Mało tego – poprzez ich konta profil Marcina zobaczyli inni 

uczniowie ich szkoły i też wysłali mu zaproszenia. Marcin był zdziwiony. Kolejne osoby:                           



z podwórka, kolonii wakacyjnej, rodzinnej miejscowości taty, gdzie spędzał część wakacji, 

wysyłały mu zaproszenia. Grono jego znajomych rosło z dnia na dzień. Uwierzył, że może mieć 

wielu kolegów i łatwiej mu było rozmawiać także poza Internetem.              ks. Wojciech Sabik 

• Odpowiedz na pytania:  

– Co było problemem Marcina?  

– Kto mu pomógł?  

– W jaki sposób poznał więcej osób? 

 – Skąd koledzy dowiadywali się, że Marcin założył swój profil? 

Wiadomość o założeniu profilu na Facebooku rozchodziła się szybko poprzez znajomych, 

którzy przyjmowali Marcina i w ten sposób informowali kolejne osoby. To najlepszy sposób 

przekazywania informacji: kierować je do tych, których mamy obok siebie. 

• Dziś porozmawiamy o sytuacji, w której zadziałał podobny mechanizm, a więc o tym, jak 

nauka Ewangelii rozszerzała się po Europie. 

4. Wiara i życie Kościoła 

Rozszerzanie się chrześcijaństwa ma swoją specjalną nazwę, aby ją poznać rozwiąż zadanie 1. 

w zeszycie ćwiczeń, strona 42.  

 



Chrystianizacja to termin określający rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w świecie. Wiesz 

już z poprzednich katechez, że w początkach Kościoła głosicielami Ewangelii byli 

Apostołowie. Święty Paweł zaniósł Ewangelię do pogan. Chrześcijaństwo miało jednak 

utrudniony rozwój, ponieważ było prześladowane. Za wiarę można było ponieść śmierć. 

Ważnym wydarzeniem w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa było ustanowienie tolerancji 

religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego (tzw. edykt mediolański). Spowodowało to, że 

chrześcijaństwo osiągnęło przewagę w krajach imperium rzymskiego i stało się jego religią 

państwową. Wolność religijna umożliwiła zorganizowanie się chrześcijaństwa w skali całego 

imperium. W następnych wiekach nauka Chrystusa była przyjmowana przez kolejne kraje 

europejskie. W jaki sposób to się dokonywało, poznamy, pracując w grupach. 

Spróbuj przeanalizować, jak chrześcijaństwo rozwijało się w poszczególnych państwach                        
i Europie.  

Irlandia 

 Święty Patryk urodził się w roku 387 w Szkocji w czasach, kiedy Irlandia pozostawała krainą 
pogańskich królów i wojowników. Kiedy Patryk miał 16, lat irlandzcy wojownicy najechali 
Szkocję, biorąc jeńców z zamiarem uczynienia ich swymi niewolnikami. Pomiędzy nimi znalazł 
się Patryk. Przez następne sześć lat Patryk nauczył się języka i zwyczajów irlandzkich.                            
Ta wiedza pomogła mu później, kiedy wrócił do Irlandii jako misjonarz. Z niewoli udało mu się 
uciec. Rozpoczął studia z zamiarem zostania kapłanem i wreszcie otrzymał święcenia. Święty 
Papież Celestyn wysłał Patryka jako misjonarza do Irlandii, wyświęcając go najpierw na 
biskupa. Święty Patryk powrócił do Irlandii 25 marca 433 roku i od razu rozpoczął nauczanie 
i głoszenie Dobrej Nowiny ludowi Irlandii. Aby wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej, użył 
przykładu trzech liści koniczynki, osadzonych na jednej łodydze. Od tamtego czasu koniczynka 
stała się symbolem św. Patryka i Irlandii. Patryk nawrócił przywódców, rodzinę króla i wielu 
innych. Niektórzy z nich ofiarowali mu ziemię i budynki na kościoły. Bóg zdziałał wiele cudów                              
i uzdrowień przez św. Patryka, przez co ludzie dostrzegli potęgę i Miłosierdzie Boże.                                 
Ale to jeszcze nie wszystko. Patryk i jego naśladowcy po wielokroć byli więzieni                                            
i skazywani na śmierć. Ludzie spiskowali przeciw niemu do królów. Ówczesna Irlandia była 
plądrowana przez nieprzyjaciół Świętego i wielu ludzi zostało zabitych. Patryk jednak nigdy 
nie zrezygnował ze swej pracy i zanim się zestarzał, cała Irlandia stała się chrześcijańska. 
Święty Patryk otrzymał wezwanie po wieczną nagrodę w Saul (Sabhall), 17 marca 461 roku. 
Święty Tassach udzielił mu ostatnich sakramentów. Ciało Świętego zostało złożone w ziemi 
wodza Dun lub Fort, o dwie mile od Saul, gdzie później powstała katedra. 

 http://adonai.pl/ludzie/?id=3  

– Kto krzewił wiarę w Irlandii?  

– Kiedy urodził się i kiedy zmarł św. Patryk? 

– Kogo i w jaki sposób udało mu się nawrócić? 

 



Apostołowie Europy Cyryl i Metody 

 Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tesalonik, miasta,  w którym żył i działał św. Paweł, od 
początku swego powołania weszli w ścisłe związki duchowe i kulturowe z Kościołem 
patriarchalnym w Konstantynopolu, słynnym podówczas z rozwoju nauki i aktywności misyjnej; 
w tamtejszej szkole, stojącej na wysokim poziomie, zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny 
stan życia, łącząc obowiązki powołania zakonnego z posługą misyjną, której pierwsze 
świadectwo dali, wyruszając na ewangelizację Chazarów. Głównym ich dziełem 
ewangelizacyjnym była jednakże misja na Wielkich Morawach. Stało się to na prośbę księcia 
morawskiego Rościsława, skierowaną do Cesarza i do Kościoła konstantynopolitańskiego. 
Ażeby dobrze pełnić posługę apostolską pośród tych ludów, przetłumaczyli księgi święte na ich 
język dla celów liturgicznych i katechetycznych, kładąc tym samym podwaliny pod całe ich 
piśmiennictwo. Słusznie przeto uważani są nie tylko za apostołów Słowian, ale także za ojców 
kultury wśród wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka słowiańskiego nie 
przestaje być podstawowym punktem odniesienia w dziejach ich literatury. Cyryl zakończył 
życie w Rzymie (14 lutego 869 roku) i tu też został pogrzebany w kościele św. Klemensa. Metody 
natomiast wyświęcony został przez papieża na arcybiskupa starożytnej stolicy Sirmium                               
i posłany na Morawy, aby dalej prowadzić tam dzieło apostolskie; rozwijał je wśród ludu wraz 
ze swoimi uczniami gorliwie i odważnie aż do końca życia (6 kwietnia 885 roku).  

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14a.php3 

 – Kim byli i kiedy żyli Cyryl i Metody? 

 – Na jakim terenie prowadzili działalność misyjną?  

– Dlaczego działalność Cyryla i Metodego była tak ważna dla narodów słowiańskich? 

Francja 

 W połowie IV wieku w północno-wschodniej części Italii osiedlił się germański lud Franków. 
Drogę Franków do stworzenia ogromnego państwa rozpoczął Chlodwig. Królem państewka 
został w 481 roku. W 486 roku doprowadził do zerwania sojuszu z Rzymem. Pod jego 
panowaniem podbito kolejne ludy i w ten sposób Chlodwig skupił pod swoją władzą całą Galię, 
poza terenami nad Morzem Śródziemnym. Z jego osobą łączy się też chrystianizacja Franków. 
Szczególny wpływ na Chlodwiga miał biskup Remigiusz z Reims. Nie bez znaczenia było także 
działanie jego żony Klotyldy, która była katoliczką. Dzięki niej zgodził się on na chrzest swoich 
synów. Jego osobiste nawrócenie wiązało się z wojną przeciw Alemanom. Podczas bitwy, gdy 
sytuacja stawała się niekorzystna dla Franków, Chlodwig wezwał pomocy Chrystusa. 
Zwycięstwo zaś uznał za znak dla siebie. Złożył obietnicę przyjęcia chrztu, a w 496 rzeczywiście 
go przyjął z rąk biskupa Remigiusza. Wraz z nim chrzest miało przyjąć 3 000 Franków. Przebieg 
uroczystości był następujący: kiedy Chlodwig przybył do katedry w Reims, stanął przed 
biskupem i skierował się w kierunku zachodnim, by wyrzec się szatana i jego sług, a następnie 
odwrócił się w kierunku wschodnim i złożył wyznanie nowej wiary. Po tym akcie król został 
rozebrany i wszedł do chrzcielnicy, a biskup trzykrotnie zanurzył go w wodzie. Od tego czasu 
religia katolicka rozszerzała się na tym terenie. Dalszej ekspansji wiary sprzyjały także kolejne 
podboje dokonywane przez Chlodwiga. 

 Na podstawie: Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 1 Warszawa 1986,                     
s. 230-231.  



– Kto dokonał chrystianizacji Francji?  

– Pod czyim wpływem Chlodwig się nawrócił?  

– Jakie wydarzenie wpłynęło na jego nawrócenie? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie ćwiczeń strona 43. 

 

5. Zastosowanie życiowe  

Święty Jan Paweł II powiedział: „Nasza własna, polska Ojczyzna wciąż potrzebuje nowej 

ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Po setkach lat – i tysiącleciach – wciąż 

na nowo! Cała Europa stała się kontynentem nowego wielkiego wyzwania dla Ewangelii.                           

I Polska też”.  

Homilia, Warszawa, 14 czerwca 1987 r., [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków: 
Znak 1999, s. 546. 

- Zastanów się, w jaki sposób dziś, poznani na tej lekcji święci, mogliby głosić Jezusa                               

w Europie?  

- Jakie mogą być obecnie środki ewangelizacyjne?  

- W jaki sposób ty możesz dziś głosić Jezusa innym? 

 

6. Podsumowanie treści  

Odpowiedz na pytania:  

– Kim był św. Patryk? 

– Kto i w jaki sposób dokonał chrystianizacji Francji?  

– Dlaczego św. Cyryl i Metody są nazywani twórcami kultury chrześcijańskiej w Europie?  

 

7. Zapisz do zeszytu notatkę 

Ważnym wydarzeniem w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa było ustanowienie tolerancji 

religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego (tzw. edykt mediolański). Wolność religijna 

umożliwiła zorganizowanie się chrześcijaństwa w skali całego imperium. Dzięki wybitnym 

ludziom, nauka Jezusa dotarła także na cały nasz kontynent. Poprzez ich życie i działalność Pan 

Bóg skierował swoje słowo do naszych przodków. Dziś każdy z nas ma za zadanie rozwijać 

wiarę w sobie i w swoim otoczeniu. 



8. Modlitwa  

 

Dzielmy się wiarą jak chlebem,  

Dajmy świadectwo nadziei.  

Bóg ofiarował nam siebie 

I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.  

 

Chleba tego nie zabraknie,  

Rozmnoży się podczas łamania,  

Potrzeba tylko rąk naszych  

I gotowości działania.  

 

Nikt nie zapala lampy, 

 By ją schować pod korcem.  

Skoro Bóg nas światłem natchnął,  

Trzeba z tym światłem iść w drogę.  

 

Odrzućmy zwątpienia i trwogę,  

I choć świat śmieje się z proroków,  

Musimy świadczyć odważnie  

W służbie ludziom i Bogu.  

 

Tekst: Mariusz Kozubek, muzyka: Jarek Gawlik www.teksty.org/religijne,dzielmy-sie-wiara,tekst-
piosenki 

 

 


