
Termin wykonania 10.06.20r. 

Temat: Świadectwo naszej wiary. 
1. Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu. 

2. Kim jest śwaiadek? Świadek, to ktoś kto daje świadectwo. Dziś to słowo kojarzy nam się 
przede wszystkim z procesem sądowym, gdzie świadkowie składają swoje zeznania.  

Świadectwo dotyczy też wiary. Świadek wiary to ten, kto słowem, postępowaniem a nawet 
ofiarą z życia jest gotowy zaświadczyć o swojej miłości do Chrystusa.  

3. Zapoznaj się z tekstem podręcznika s.148-149 zastanów się nad odpowiedzią na pytania ze 
s. 149 

4. Posłuchaj historii o pierwszych polskich meczennikach: 

https://www.youtube.com/watch?v=-GcRiU3dXAY  

5. Także w czasach nam bliższych znaleźli się ludzie, którzy mężnie wyznawali swoją wiarę. 
W tym gronie znajduje się 108 polskich męczenników czasu II wojny światowej. Jest wśród nich 
związany z Tarnowem ks. Roman Sitko, ktory był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. 

Zobacz:https://www.youtube.com/watch?v=nWH-pXSmsus  

6. Wykonaj 1 zadanie w Kartach Pracy s. 92 

7. Pomyśl:  

Czy nie wstydzisz się swojej wiary? Czy nosisz krzyżyk lub medalik? Czy gdy przechodzisz 
obok kościoła lub kapliczki robisz znak krzyża? 

8. Poznaj świadecto współczesnych ludzi  

https://www.youtube.com/watch?v=e4y8aTGBytw  

9. Wykonaj  2 zadanie w Kartach Pracy s. 92



https://www.youtube.com/watch?v=e4y8aTGBytw 

 



https://www.youtube.com/watch?v=e4y8aTGBytw piłkarze przyznający się do wiary 
Kim jest śwaiadek? Świadek, to ktoś kto daje świadectwo. Dziś to słowo kojarzy nam się przede wszystkim 
z procesem sądowym, gdzie świadkowie składają swoje zeznania.  

Świadectwo dotyczy też wiary. Świadek wiary to ten, kto słowem, postępowaniem a nawet ofiarą z życia jest 
gotowy zaświadczyć o swojej miłości do Chrystusa.  

W dziejach Polski nie brakowało takich właśnie świadków wiary, którzy jako męczennicy oddali śwoje życie 
za Chrystusa.  

Posłuchaj historii o pierwszych polskich meczennikach: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-GcRiU3dXAY 

Także w czasach nam bliższych znaleźli się ludzie, którzy mężnie wyznawali swoją wiarę. W tym gronie 
znajduje się 108 polskich męczenników czasu II wojny światowej. Jest wśród nich związany z Tarnowem ks. 
Roman Sitko, ktory był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. 

Zobacz: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nWH-pXSmsus 

Przeczytaj, co na temat konieczności dawania świadectwa nauczał św. Jan Paweł II (podręcznik str. 161) 

Pomyśl:  

Czy nie wstydzisz się swojej wiary? Czy nosisz krzyżyk lub medalik? Czy gdy przechodzisz obok kościoła 
lub kapliczki robisz znak krzyża? 

Zapisz w zeszycie temat. 

Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu. 

 


