
07.05.2020r. Religia kl. VII 

Temat: Dziedzictwo św. Tomasza 

Cele katechetyczne- Zapoznanie z biografią i twórczością św. Tomasza z Akwinu. Ukazanie relacji 

pomiędzy wiarą a nauką. 

Podręcznik s. 132-134 

Modlitwa  

Prośmy Ducha Świętego, by dał nam światło na naszej drodze poznawania Boga i samego siebie.

 Duchu święty, który oświecasz... 

Odczytajcie  opowiadanie z podręcznika s. 132 

• O czym rozmawiali Michał, Rafał i Janek?  

• Jakie były ich zdania na temat relacji wiara–rozum?   

• Jakie jest wasze zdanie na ten temat? 

Wiara chrześcijańska opiera się na tym, co Pan Bóg sam o sobie objawił. Wiara ta powinna być jednak 

rozumna, gdyż z wiary wynikają konkretne zasady postępowania wobec Boga i życia we wspólnocie. 

Oznacza to, że chrześcijanie powinni dążyć do poznania swojej wiary i próbować wyjaśnić wszystko to, 

co może ogarnąć ludzki rozum. Z tego powodu tak ważna jest wiedza religijna. Na dzisiejszej 

katechezie poznamy życie i twórczość jednego z największych świętych Kościoła św. Tomasza z 

Akwinu, który swoje życie poświęcił tym kwestiom. 

 Proszę o zapisanie tematu: Dziedzictwo św. Tomasza. 

W epoce średniowiecza, która trwała ok. 1000 lat, zaszły ogromne zmiany w społeczeństwie i w 

Kościele. Na początku tego okresu garstka ludzi potrafiła czytać i pisać, pod koniec zaś wielu nabyło 

tych umiejętności, szczególnie w miastach, gdzie rozkwitało życie naukowe – powstawały 

uniwersytety. Rozwój miast, rozwój literatury i sztuki przeplatał się z nawrotami plag, wojen i głodu. 

To wszystko miało wpływ na relację człowieka do Boga. To On był w centrum zainteresowań ludzi 

wieków średnich. 

Przeczytajcie punkt Życie i dzieło św. Tomasza z Akwinu z podręcznika s. 133 

Wypełnijcie kartę pracy zad. 1  temat 41 

Święty Tomasz z Akwinu mawiał, że są trzy rzeczy konieczne do zbawienia człowieka: znajomość tego, 

w co należy wierzyć; znajomość tego, czego należy pragnąć; znajomość tego, co należy czynić. 

Dlatego tak bardzo akcentował wiedzę religijną. Także każdy z nas powinien pogłębiać swoją wiedzę 

religijną. Pomocą mogą być tutaj książki, prasa katolicka, dobre programy religijne czy wartościowe 

serwisy internetowe. Trzeba nauczyć się z tego mądrze korzystać. 

Święty Tomasz z Akwinu jest po Świętym Augustynie najczęściej cytowanym myślicielem w 

Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nauczanie Kościoła (nauczanie papieży i Soborów) często 

odwołuje się do Świętego Tomasza, gdyż jego myśl jest ciągle aktualna. 

 



 

Notatka do zeszytu 

Święty Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijańskich. Uważał, że 

między wiarą a nauką nie ma sprzeczności, ale wiara powinna być rozumna. Wiara i rozum prowadzą 

do tej samej Prawdy, którą jest Bóg. 

 

Praca domowa - wykonajcie  zadanie 2 w Karcie pracy  


