
33. Prześladowanie chrześcijan 
 

Wprowadzenie 

W wielu miejscach wisi krzyż, znak naszego zbawienia. Wielu z was nosi na szyi łańcuszki z krzyżykiem 

lub medalikiem. Co niedziela chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty. W naszej Ojczyźnie każdy może 

bez problemu wyznawać swoją wiarę. Ale nie wszędzie tak jest. W wielu krajach na świecie ludzie za pójście do 

kościoła, znak krzyża czy modlitwę są prześladowani i zabijani. Zapraszam was teraz do obejrzenia reportażu o 

współczesnych prześladowaniach chrześcijan. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

https://www.youtube.com/embed/vskOTuRyQOw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8uICiY_s6U8?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie prześladowania spotykają dziś chrześcijan? 

W jakich krajach jest najtrudniej?



Zadanie – Na podstawie powyższych informacji odpowiedz na pytania. 

 

 

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN PIERWSZYCH WIEKÓW 

Dlaczego prześladowano chrześcijan?  

Kim był pierwszy męczennik chrześcijański?  

Za panowania jakich cesarzy miały miejsce 

najcięższe prześladowania? 
 

Jacy są znani męczennicy pierwszych wieków?  

Kiedy zakończyły się prześladowania?  

 

 

Fragmentu powieści „Quo vadis”  

„Wiekowego Apostoła poddano naprzód przepisanej przez prawo chłoście, a następnego dnia wywiedziono za 

mury miasta, ku wzgórzom Watykańskim, gdzie miał ponieść przeznaczoną mu karę krzyża. Żołnierzy dziwił 

tłum, który zebrał się przed więzieniem, gdyż w pojęciu ich śmierć prostego człowieka i w dodatku cudzoziemca 

nie powinna była budzić tyle zajęcia, nie rozumieli zaś, że korowód ów nie składał się z ciekawych, ale z 

wyznawców, pragnących odprowadzić na miejsce kaźni Wielkiego Apostoła. Po południu otworzyły się wreszcie 

bramy więzienia i Piotr ukazał się wśród oddziału pretorianów. Słońce zniżyło się już nieco ku Ostii, dzień był 

cichy i pogodny. Piotrowi ze względu na jego sędziwe lata nie kazano nieść krzyża, sądzono bowiem, że go 

udźwignąć nie zdoła, ani też nie założono mu wideł na szyję, by mu nie utrudniać pochodu. Szedł wolny i wierni 

mogli go widzieć doskonale. W chwili gdy wśród żelaznych hełmów żołnierskich ukazała się jego biała głowa, 

płacz rozległ się w tłumie, lecz natychmiast prawie ustał, albowiem twarz starca miała w sobie tyle pogody i taką 

jaśniała radością, iż wszyscy pojęli, że to nie ofiara idzie ku straceniu, ale zwycięzca odbywa pochód tryumfalny. 

[…] 

Po drodze ludzie zatrzymywali się ze zdziwieniem na widok tego starca, wyznawcy zaś, kładąc im ręce na 

ramiona, mówili spokojnymi głosami: „Patrzcie, jako umiera sprawiedliwy, który znał Chrystusa i opowiadał 

miłość na świecie.” A owi wpadali w zadumę, po czym odchodzili mówiąc sobie: „Zaprawdę, ten nie mógł być 

niesprawiedliwy.” 

[…] 

Słońce chyliło się jeszcze bardziej ku Ostii i stało się wielkie i czerwone. Cała zachodnia strona nieba poczęła 

płonąć blaskiem niezmiernym. Żołnierze zbliżyli się do Piotra, by go rozebrać. 

Lecz on, modląc się, wyprostował się nagle i wyciągnął wysoko prawicę. Oprawcy zatrzymali się jakby 

onieśmieleni jego postawą; wierni zatrzymali również oddech w piersiach, sądząc, że chce przemówić, i nastała 

cisza niezmącona. 

On zaś, stojąc na wyniesieniu, począł wyciągniętą prawicą czynić znak krzyża, błogosławiąc w godzinie śmierci: 

– Urbi et orbi! (Miastu i światu)”. 

H. Sienkiewicz, Quo vadis 

 

 

 



 
 

Modlitwa  

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan 

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w 

cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz 

ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie 

świadczyli o Tobie. 

Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w 

Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu 

ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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