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Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia 

Podręcznik s. 128-130 

Karta pracy s. 64-65- przesyłamy zdjęcia. 

Na początku tej katechezy prośmy o światło Ducha Świętego: 

Duchu Święty, który oświecasz… 

Przeczytajcie opowiadanie z podręcznika s. 128 

 

Kim był bł. John Henry Newman? 

• Dlaczego przeszedł na katolicyzm? (Uznał, że w Kościele 

katolickim najpełniej obecny jest Kościół Jezusa Chrystusa i 

to on kontynuuje dzieło apostołów). 

• Jak oceniacie to, co zrobił bł. John Henry Newman? 

Po swoim przejściu na katolicyzm bł. John Henry Newman 

napisał wiele znanych dzieł, a pod koniec życia został 

kardynałem. W 2010 roku papież Benedykt XVI ogłosił go 

błogosławionym. 

W dzisiejszym świecie istnieje wiele różnych religii oraz 

odłamów chrześcijaństwa. My jesteśmy chrześcijanami i 

należymy do Kościoła rzymskokatolickiego. Każdy z nas 

powinien jednak dobrze wiedzieć, dlaczego jest katolikiem.  

Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie (warto pozwolić na 

wiele wypowiedzi, wśród których zapewne pojawi się kwestia 

rodziny, tradycji itp). 

Dlaczego jesteśmy chrześcijanami, tzn. wierzymy, że Pan Bóg 

jest Trójcą Osób, a Syn Boży – Jezus Chrystus stał się 

człowiekiem dla naszego zbawienia. W tym celu przeczytajcie 

część podręcznika 



„Dlaczego chrześcijaństwo?”. 

Dlaczego chrześcijaństwo? 

Jesteśmy chrześcijanami, tzn. wierzymy, że istnieje jedyny 

Bóg, ale są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 

Święty. Wierzymy także, że Syn Boży stał się człowiekiem, 

umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie można 

być chrześcijaninem, nie wierząc w tę prawdę! Prawdziwość 

chrześcijaństwa najbardziej potwierdza zmartwychwstanie 

Jezusa, które jest wydarzeniem historycznym. Potwierdzają je 

liczne dowody, tj. pusty grób i wielokrotne ukazywanie się 

Jezusa po zmartwychwstaniu. Wielkie znaczenie ma też 

świadectwo apostołów. To oni za prawdę, że Jezus 

zmartwychwstał, oddali swoje życie. Nie mogli przecież 

zaprzeczyć temu, że widywali Go po zmartwychwstaniu, 

rozmawiali z Nim, jedli z Nim posiłki, widzieli, jak wstępuje do 

nieba. Jezus Chrystus przez swoje zmartwychwstanie 

potwierdził, że wszystko, co objawił, jest prawdą. Możemy być 

zatem pewni, że wierząc w Niego i naśladując Go, osiągniemy 

zbawienie. 

Notatka- do zeszytu 

Zbawienie jest łaską (darem) Pana Boga. Na tę łaskę człowiek 

musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara 

katolicka i sakramenty udzielane w Kościele 

rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia. 

Praca domowa 

Napisz, które wydarzenia historyczne świadczą o tym, że 

Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa. 
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