
02.04.2020r. Kl. VI - religia 

Temat: W trosce o swoje życie wieczne wypełniam przykazania kościelne. 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne  

• Ukazanie znaczenia przykazań kościelnych w życiu doczesnym i wiecznym. 

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zobowiązania moralne płynące z przykazań 

kościelnych. 

 

Jakie cechy – według św. Pawła – powinna mieć prawdziwa miłość? (cierpliwa, łaskawa, nie 

zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 

wszystko znosi, wszystko przetrzyma itp.) Miłość jest cnotą, darem Bożym dla nas, 

niezbędnym w drodze do nieba i w relacjach międzyludzkich.  

 Idziemy w kierunku zasad Aby dobrze przebyć drogę wyznaczoną nam na ziemi przez Boga, 

potrzebujemy konkretnych zasad, które praktykowane w miłości zaprowadzą nas do domu 

Ojca. Dzisiaj porozmawiamy o tych zasadach. Na początek przeczytajcie  nieco prowokujący 

tekst.  

 

Jestem ochrzczony, byłem u Pierwszej Komunii Świętej, ale teraz nie potrzebuję uczyć się na 

religii o Bogu, bo już wszystko wiem. Do kościoła chodzić nie mam po co, bo wszystko już 

znam na pamięć. Nie czytam dokumentów Kościoła, nie wiem, czego naucza papież, bo nie 

słucham. Modlitwa nie jest mi potrzebna. Chodzenie do kościoła na nabożeństwa – to nie dla 

mnie. Sam sobie dam radę w drodze do nieba. Już niczego nie potrzebuję. Jestem porządnym 

uczniem w szkole i to mi wystarcza. 

Co sądzicie o wypowiedzi waszego kolegi (koleżanki)? (przewidywane odpowiedzi: to nie jest 

prawda; chodzenie do kościoła jest ważne; trzeba słuchać tego, co mówi papież; dalsza nauka 

religii jest ważna, ponieważ pogłębia wiedzę i wiarę; bez pomocy Boga nie dostaniemy się do 

nieba; potrzebne są nam wskazówki, jak dojść do nieba; sami sobie nie poradzimy, potrzebny 

nam jest Kościół, aby podpowiedział, jak „trzymać” się Boga itp.). 

 Bóg jest dla nas mocą i potrzebujemy Jego wskazówek i rad oraz potrzeba nam nauczycieli, 

tu na ziemi i ich rad, jak żyć z Bogiem w przyjaźni i z Nim wędrować do nieba. Tego, jak żyć w 

ciągłej przyjaźni z Bogiem, aby osiągnąć życie wieczne, uczy nas Kościół Święty. 

 Cenne wskazówki – zasady zawarte są w przykazaniach kościelnych. 

 

 

Podręcznik str.113-115 wiadomości do przeczytania 

W części „Zapamiętaj” znajdziemy tam ciekawy artykuł na temat przykazań kościelnych  

( str.114) 

Karta pracy str.38 

 zadanie 1 wypisz wyjaśnienie każdego przykazania kościelnego 

 

Czas wykonania zadania do 6 kwietnia2020r.  

Sposób komunikowania się: grzegorz.warchul@wp.pl 

     Szczęść Boże 


