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Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary 

Podręcznik s.1142-144 

Cele katechetyczne- Ukazanie, że wiara stanowi źródło inspiracji dla twórców, ale także że sztuka 

wyraża wiarę i ubogaca jej przeżywanie szczególnie w liturgii. • Kształtowanie postawy 

współtworzenia i odpowiedzialności za kulturę chrześcijańską. 

Modlitwa  

Na czas dzisiejszej katechezy prośmy o światło Ducha Świętego, który jest także źródłem inspiracji dla 

artystów. „Duchu Święty, który oświecasz...”  

• Odczytanie wywiadu  z podręcznika s. 142 

 Kultura jest to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości. W jej zakres wchodzi: 

ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności, funkcjonujących w postaci np. dzieł 

artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości. Następnie dodaje, że przedmiotem 

naszej szczególnej uwagi będzie kultura chrześcijańska, która stanowi pewien nurt w rzeczywistości 

kultury ogólnoświatowej, gdyż jest zainspirowana wiarą, stanowi dla wyznawców zadanie do 

wypełnienia. Jest ona też tradycją, którą należy przekazywać następnym pokoleniom.  

 Spróbujmy teraz przyjrzeć się wybranym przejawom kultury chrześcijańskiej. Zacznijmy od 

muzyki. Najbardziej znanym i zarazem najstarszym znanym utworem religijnym w naszym kraju jest 

Bogurodzica. Muzyka także towarzyszyła celebracjom liturgicznym, oddając ich charakter, ubogacając 

je, a przede wszystkim stanowiąc formę modlitwy. Przykładem tego jest chorał gregoriański, który do 

dziś jest obowiązującym stylem muzyki w liturgii. Także dziś wiara inspiruje twórców muzyki, także 

rozrywkowej.  

Religia oraz wiara była źródłem dla artystów tj. architektów, malarzy, rzeźbiarzy. Dzieła sztuki są 

mocno związane z przeżywaniem przez wiernych liturgii. Wielkość świątyń i ich przestrzeń miały 

wzbudzać zachwyt u wiernych, a w ten sposób stworzyć im przestrzeń do modlitwy. Rzeźba i 

malarstwo, gdy niewielu ludzi umiało pisać i czytać, pozwalały przekazywać treść biblijnego 

objawienia. Rzeźby i obrazy świętych przyczyniały się zaś do szerzenia ich kultu. Dzisiaj istotną częścią 

kultury jest film. Najbardziej znanym filmem, który przekazuje treści religijne jest Pasja w reżyserii 

Mela Gibsona oraz film, który niedawno można było zobaczyć w kinach – Cristiada.  

 Wiara jest także inspiracją do tworzenia krótkich filmików, np: Po co się modlić i Kościół 

katolicki (dostępne w serwisie youtube.com). Ważną rzeczywistością kultury są zwyczaje i obyczaje. 

Choć każdy region Polski ma charakterystyczne zwyczaje i obyczaje, to najczęściej są one związane ze 

świętami religijnymi i wiarą. Ich praktykowanie pomagało zrozumieć istotę przeżywanych świąt 

nawet lepiej niż niejedno kazanie. To tylko niektóre przejawy kultury chrześcijańskiej. Jest ich o wiele 

więcej – nie wspomnieliśmy nawet o literaturze, ale też walce Kościoła o prawa ludzi, zachowanie 

moralności np. profile itd.  



Uzupełnijcie ćwiczenia 1 z kart pracy s.48 

Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie dziedzictwa kultury 

chrześcijańskiej, z którego korzystamy.  

– Jak możemy je przekazywać i chronić? (pamięć o miejscach, poznawanie historii, kiermasze 

świąteczne, kultywowanie tradycji, schole parafialne, udział w konkursach, rozwijanie własnych 

talentów) . 

Analiza przypowieści o talentach (podręcznik s.143 ).  

Podstawą rozwoju kultury jest pomnażanie swoich talentów. Kościół także pragnie ochronić swoje 

dziedzictwo, ale także je pomnażać np.  Muzeum diecezjalne: http://www.muzeum.przemyska.pl/ 

 • Konkursy: http://festiwalmuzykichrzescijanskiej.pl/ 

Praca domowa -   Zadanie 2 z kart pracy s. 48 
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