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Temat: "Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa". 

Pomyśl, kogo nazywamy bohaterem? W jaki sposób zostaje się bohaterem? 

Bohaterem naszej wiary jest św. Szczepan.  

Zobacz: 

https://www.youtube.com/watch?v=GPQJ0OUZLlM 

O życiu i męczeńskiej śmierci św. Szczepana przeczytaj w podręczniku na str. 181 

Przeczytaj dwa opisy śmierci i napisz, czyja to śmierć. Wyszukaj trzy podobieństwa i podkreśl 

różnym kolorem 

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca 

i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen 

Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał 

chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy 

Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna 
Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A 

oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy 

i rzucili się na niego wszyscy 

razem. Wyrzucili go poza miasto 
i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty 

u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak 

kamienowali Szczepana, który modlił się: 

«Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy 
osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, 

nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach 

skonał. (Dz 7,57-60) 

Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», 

ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego 

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 
Lecz On mówił:«Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią». A oni rozdzielili między 

siebie Jego szaty, rzucając losy. 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął 

całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce 

się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się 

przez środek. Wtedy Jezus zawołał 

donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce 

powierzam ducha mego. Po tych słowach 

wyzionął ducha. (Łk 23,33-34.44-46) 

Śmierć .......... Śmierć......... 

Męczeństwo św. Szczepana jest przedstawione w taki sposób, aby dostrzec podobieństwo do 

śmierci Pana Jezusa. Męczennik to człowiek, który w doskonały sposób naśladuje Jezusa. Oddaje 

swoje życie dla Jezusa, tak jak On oddał swoje życie za nas. Swoją śmiercią daje świadectwo o 

Jezusie.  

Pomódl się o odwagę w świadczeniu o Panu Jezusie. Ojcze nasz. 

Wykonaj zadnia w ćwiczeniach  

https://www.youtube.com/watch?v=CEFrq62Vao8 całość katechezy mówiona 
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