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Temat:  Najnowsza historia Kościoła w Polsce.  

Modlitwa  

„Ojcze nasz” 

Na dzisiejszej katechezie poznamy bliżej najnowszą historię Kościoła w Polsce. 

Pomoże nam w tym rozmowa waszego rówieśnika, Tymoteusza, z jego 

dziadkiem. Przeniesiemy się na chwilę do ich domu, aby posłuchać, o czym 

rozmawiają. Starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów tej rozmowy. 

Wydaje się, że będzie ona bardzo pouczająca nie tylko dla Tymka, ale i dla 

każdego z nas. 

 • Słuchowisko „Rozmowa Tymka z dziadkiem” 

 • Część I Dz.: O! Co tak wcześnie? Dopiero południe. T.: Dziś mieliśmy tylko 

cztery lekcje. Pani od polskiego zachorowała i skończyło się na religii. Dz.: No 

to masz szczęście! Słyszałem twoje jęki, że lektura leży odłogiem. A co tam na 

katechezie? Rzeknij dwa słowa. T.: Było coś o męczennikach za wiarę i o 

prześladowaniach wyznawców Chrystusa w obecnych czasach. Dz.: W Polsce 

czy na świecie? T.: Oczywiście, że na świecie. Słyszałeś o czymś takim w 

Polsce? Dz.: Będziesz zaskoczony. Ty masz teraz 12 lat, ja mam już ich 72 i, jak 

mawiają dziadkowie, niejedno widziałem, słyszałem, a także przeżyłem. T.: Na 

męczennika mi nie wyglądasz. Chwaliłeś mi się, że byłeś ministrantem. Włos ci 

z głowy za to nie spadł, nie licząc wytarganego ucha za przewrócenie flakonu z 

kwiatami na ołtarz. Pamiętam tę opowieść. Dz.: Taaak! To było w 1954 roku. 

Byłem wówczas w twoim wieku… A powiedz mi, Tymku, gdzie odbywają się 

wasze katechezy? T.: Jak to gdzie... w naszej klasie. Dz.: Nie zawsze tak było. 

W podstawówce mieliśmy religię w szkole, ale w liceum było różnie – do 1957 

roku uczyliśmy się w zakrystii, potem znów w szkole. A od roku 1961 

definitywnie zabroniono księżom wstępu do szkół, więc nauczali religii w 

salkach przykościelnych i w domach prywatnych. T.: To czemu tak? Komu to 

przeszkadzało? Dz.: Ówczesny ustrój komunistyczny forsował tak zwany 

światopogląd naukowy, zwalczał wszelkie przejawy religijności, byle tylko 

wyeliminować Boga z ludzkich serc i umysłów. Tylko dzięki głębokiej wierze 

ludzi oraz uporowi duchowieństwa nie zapanował ateizm. T.: To zaczyna być 

ciekawe. Opowiedz mi, jak wyglądały twoje lekcje religii. Dz.: Dobrze. Wtedy 

nie było gdzie uczyć religii, ja np. przez wiele lat miałem religię w 



pomieszczeniu nad zakrystią. Przychodziliśmy tam po lekcjach, było ciemno, 

zimno i ciasno, ale bardzo lubiliśmy te katechezy i zawsze chętnie 

przychodziliśmy, nikt się nie ociągał. Po roku 1961 zaczęto budować tzw. sale 

katechetyczne, tam katechizowano młodzież aż do 1990 roku, kiedy to religia 

wróciła do szkół.  

T.: A co się teraz dzieje z salami katechetycznymi? Dz.: Rzadko stoją puste – 

służą jako miejsca spotkań dla Kół Przyjaciół Misji, Akcji Katolickiej, Caritas i 

innych form działania katolików świeckich. 

 Notatka 

Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez opieki. Czuwa nad poszczególnymi 

osobami, jest Panem historii. Ci, którzy Mu zaufali, nawet w przeciwnościach 

nie tracą nadziei. Dzieje Kościoła w powojennej Polsce potwierdzają tę prawdę. 

To wiara i doświadczenie wspólnoty Kościoła pomagało naszym rodakom 

przetrwać trudne chwile. 

Praca domowa  

Zadania 1 i 2 z kart pracy. 

 


