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Zadanie 8 jest na ocenę. Proszę przesłać (do dnia 01.04.20r.) wykonaną pracę na 
adres email sp13ereligia@gmail.com  

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa 

1. Proszę odmów modlitwę „Pod Twoją obronę” za wstawiennictwem Maryi proś o dar 

odwagi dawania swoim życiem świadectwa o Chrystusie  

2. Sprawdź czy pamiętasz? Jeśli masz wątpliwości wróć do notatek z poprzednich dwóch 

lekcji 

• – Jakie imię otrzymał Szymon od Jezusa? 

• – Co ono znaczyło? 

• – Kiedy i ile razy św. Piotr wyparł się Jezusa? 

• – Jak wyglądało życie św. Piotra po zesłaniu Ducha Świętego? 

• – Kiedy i gdzie św. Piotr poniósł śmierć? 

• – Gdzie i w jaki sposób nastąpiło nawrócenie św. Pawła? 

• – Dlaczego Paweł jest nazywany Apostołem Narodów? 

• – Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł 
• Kiedy, gdzie i w jaki sposób zginął św. Paweł? 

• Dlaczego świętych Piotra i Pawła nazywamy filarami Kościoła? 

3. Na podstawie tekstu podręcznika s. 90 określ stosunek starożytnych Greków do 

chrześcijan. 

4. Odpowiedź zapisz w 4 zdaniach w zeszycie. 

5. Przeczytaj tekst Dz 17,22-25 (podręcznik s. 90) oraz podrozdział: Spotkanie 

chrześcijaństwa z kulturą grecką. Odpowiedź na pytania( zapisz w zeszycie):  

• Kto i gdzie przemawiał do Greków? 

• Jakie znaczenie miało to miejsce w społeczeństwie greckim? 

• Jak była reakcja słuchających tego przemówienia? 

6. Zapoznaj się z tekstem Rzym-od prześladowań do wolności w wyznawaniu wiary, 

podręcznik s. 91. Pisemnie , w 7 zdaniach, przedstaw sytacje chrześcijan w Imperium 

Rzymskim 

7. Informacje dodatkowe dla ciekawych: 

Prześladowania chrześcijan pierwszych wieków: 

Około 36 

roku 
Ukamienowanie św. Szczepana, pierwszego męczennika 

64 rok 
Wielki pożar Rzymu, prześladowania chrześcijan przez cesarza 

Nerona. 

Około 64 

roku 
Męczeńska śmierć świętych Piotra i Pawła. 

202 rok Dekret cesarza Septymiusza Sewera, zabraniający przyjmowania i 



wyznawania wiary chrześcijańskiej. 

250 rok  
Nakaz cesarza Decjusza, aby obywatele rzymscy złożyli ofiary 

bóstwom pogańskim. Ci, którzy się sprzeciwili, byli karani śmiercią. 

Lata 303–

305 

Prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana: więzienie 

duchownych, konfiskata ksiąg i sprzętów liturgicznych, nakaz 

składania ofiar bóstwom pogańskim. 

313 rok 
Edykt Konstantyna Wielkiego w Mediolanie – chrześcijanie 

uzyskują równouprawnienie w wyznawaniu swej religii. 

 

Jeśli myślisz, że dziś jest inaczej (dane na podstawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%9Bladowania_chrze%C5%9Bcijan#Statystyki 

) 

Według danych założonej w Belgii organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (od 

1984 ogólnokościelna organizacja na prawie papieskim[65]) od początku pojawienia 

się chrześcijaństwa na ziemi zamordowano łącznie ok. 70 milionów chrześcijan: 

• do 40 r. n.e. wyniosła 1000 osób, 

• do 50 r. n.e. 1400, 

• do 150 r. n.e. – 40 500, 

• do 200 r. n.e. 217 800, 

• do 250 r. n.e. 1 171 000, 

• do 300 r. n.e. 6 299 000[6]. 

Według dr. Tomasza Korczyńskiego w XX wieku zginęło za wiarę 45 milionów 

chrześcijan[6]. 

Według tych samych źródeł co roku 170 000 chrześcijan oddaje życie za wiarę, a 200 000 000 

jest „brutalnie prześladowanych”. W ponad 75 krajach łamie się prawo do wolności religijnej, 

a 350 000 000 chrześcijan stale poddawanych jest różnym formom dyskryminacji[66]. 

 

8. Proszę przesłać wykonaną pracę na adres email. Przygotuj życiorys jednego z 

prześladowanych świętych, którzy zostali wymienieni w litanii o męczennikach.  

W tymlinku znajdziesz tekst litanii: 

http://www.biblijni.pl/modlitwy/39_litania_do_meczennikow_i_swietych_z_katakum

b_sw_kalista.html  

 


