
Temat: Kościół w średniowieczu 

Podręcznik str.148-152 

Stan duchowny: 

a. do stanu duchownego mógł należeć każdy, kto przyjął święcenia kapłańskie lub zakonne 

b. duchowieństwo było najlepiej wykształconą grupą społeczną w średniowieczu 

c. najważniejszym zadaniem duchownych było duszpasterstwo (głoszeniu zasad wiary i 

celebrowaniu liturgii) 

d. duchowni sprawowali również ważne urzędy państwowe 

W średniowiecznej Europie religia chrześcijańska odgrywała ważną rolę. Uważano, że człowiek 

powinien tak postępować, aby zasłużyć na zbawienie po śmierci. W tym celu niektórzy ludzie 

umartwiali się – wyrzekali wszelkich wygód i przyjemności, a nierzadko zadawali swemu ciału 

cierpienia. Pościli, czyli powstrzymywali się od jedzenia posiłków lub potraw pewnego rodzaju (np. 

mięsa), a także rezygnowali z posiadania wszelkich dóbr doczesnych. Były to sposoby, które miały 

przybliżać chrześcijan do Boga. Bywało również, że porzucali swoje dotychczasowe życie, często 

wygodne, i opuszczali rodziny, by służyć Bogu. Tworzyli wspólnoty oddzielone od świata 

zewnętrznego, żyjące w zamknięciu. Ich członków nazywamy zakonnikami lub mnichami, 

a zamieszkiwane przez nich budynki – klasztorami 

Zapraszam do obejrzenia filmiku☺ 

https://slideplayer.pl/slide/8943664/ 

Módl się i pracuj to zasada według, której żyli mnisi (zapamiętaj!) 

Najlepiej wykształceni mnisi pracowali w salach zwanych skryptoriami, które służyły do przepisywania ksiąg. 

Dlaczego przepisywania, inaczej możemy powiedzieć, kopiowania??? W średniowieczu nie znano techniki 

drukowania książek, przepisywali je mnisi, zwani kopistami. Była to bardzo mozolna, ciężka praca.  

Benedyktyńska praca (jeśli usłyszysz od kogoś, w stosunku do siebie takie powiedzenie, zwrot, to 

oznacza ono)- praca monotonna, żmudna, wymagająca cierpliwości i dokładności. 

A taka była właśnie praca KOPISTY. Nie wierzysz, obejrzy  filmik (polskie napisy). 

https://www.youtube.com/watch?v=nuNfdHNTv9o 

okej☺ Zapisz temat i zrób ćwiczonka☺, które podeślesz do mnie. Nic trudnego, dasz na pewno radę. 

1. Wykreśl z diagramu sześć słów związanych z Kościołem w średniowieczu. Zapisz je poniżej (6 

wyrazów). 

W K O P I S T A B O 

B K L A S Z T O R W 

P A P I E Ż A S K I 

O P A T K Z A K O N 

K A H A B I T R A B 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1652-stan
https://slideplayer.pl/slide/8943664/
https://www.youtube.com/watch?v=nuNfdHNTv9o


 Hasła:……………………………………………………………………………… 

2. Przyjrzy się portretom świętych i wykonaj polecenia: 

   
Św. Benedykt           Św. Dominik Guzman  Św. Franciszek z Asyżu 

a) Jaki zakon założył ukazany święty? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Który ze świętych założył słynny klasztor na Monte Cassino we Włoszech? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Który z ukazanych świętych uważany jest za patrona ekologów? Wyjaśnij, dlaczego otrzymał 

to zaszczytne miano. 

3. Odszukaj informacji w dostępnych źródłach(pewnie skorzystasz z internetu) na temat 

klasztorów w Polsce (rodzaj zakonu). 
Klasztor Nazwa zakonu  Wiek powstania zakonu 

w Europie 

Opactwo w Tyńcu (obecna dzielnica Krakowa)   
Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie   
Opactwo w Oliwie (obecnie dzielnica Gdańska)   

 

Pozdrawiam! 

 

 


