
Kl.8  Religia 18.01.2021 r.  
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Karta pracy s. 40-41 

Temat: Czcij ojca swego i matkę swoją. 

 

Sytuacja egzystencjalna 

 

Nie zawsze nasze 

relacje z rodzicami i ludźmi 

starszymi układają się dobrze. 

Inaczej niż oni patrzymy na 

świat i często mamy inne zdanie. Czasami nawet buntujemy się i nie chcemy słuchać ich rad. Musimy jednak 

przyznać, że oni naprawdę chcą naszego dobra. 

 

 

Do kogo odnosi się czwarte przykazanie? 
Powszechnie uważa się, że czwarte przykazanie Dekalogu jest 

skierowane do dzieci i nakazuje im szacunek dla rodziców. To rzeczywiście 

prawda, ale nie wyczerpuje ona znaczenia tego przykazania. Katechizm 

Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że odnosi się ono także do innych członków 

rodziny, a szczególnie do dziadków. Ponadto obejmuje nauczycieli i 

przełożonych. Szczególne znaczenie to przykazanie przybiera wobec 

Ojczyzny (KKK 2199). 

 

 

Zadanie – Uzupełnij zapis. Czwarte przykazanie Dekalogu dotyczy obowiązków: 

 

 dzieci względem   →  

 wnuków względem   →  

 uczniów względem   →  

 pracowników względem  →  

Zadanie:  

 

https://wordwall.

net/pl/resource/

6450845 

 

 

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje”. (Wj 20, 12) 

 

„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, 

radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 

kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce”. (Syr 3, 2–6) 

 

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu”. (Kol 3, 20) 
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 obywateli względem   →  

 

 

 

 

Modlitwa 

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi, 

dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość. 

Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy. 

Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość. 

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym 

i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, 

niech panuje w niej pokój i zgoda. 

Amen. 

 

Email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znany kolumbijski pisarz, Gabriel Garcia Marquez, laureat 

Nagrody Nobla, kiedy dowiedział się, że jest chory na 

nowotwór, napisał do wszystkich swoich przyjaciół list. 

Znalazły się w nim takie słowa: Bądź zawsze blisko tych, 

których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich 

potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej 

czas, aby im powiedzieć „jak mi przykro”, 

„przepraszam”, „proszę”, „dziękuję” i wszystkie inne 

słowa miłości, jakie tylko znasz. Wśród wielu ludzi, których 

spotykasz w swoim życiu, są ci najważniejsi: rodzice, 

rodzeństwo, dziadkowie, nauczyciele. Zrób wszystko, co w 

twojej mocy, aby żyć z nimi w zgodzie i w miłości. 


