
Religia kl. 7  29.03.2021 r.  

Temat: Dziedzictwo świętego Tomasza. 

 

 

1. Modlitwa:  

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

samego siebie. 

Modlitwa do Ducha Świętego (może być piosenka Duchu Święty przyjdź…) 

 

 

3. Sytuacja egzystencjalna:  

Katecheta proponuje uczniom odczytanie opowiadania z podręcznika z podziałem na role 

(s.131): 

  

Michał, Rafał i Janek siedzieli u tego ostatniego i oglądali mecz. W przerwie zaczęli 

skakać pilotem po kanałach. Michał coś sobie nagle przypomniał i powiedział:  

– Oglądałem wczoraj na Discovery ciekawy program o cudach. Wypowiadali się różni 

ludzie, którym przydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Zastanawiam się, czy to prawda. Czy 

potraficie wierzyć w takie rzeczy? 

– Ja tak – odparł Janek. – Cuda czasem się zdarzają. Zresztą cała nasza religia opiera się 

przecież na wierze. 

– A ja nie wiem – Michał nie był przekonany. – Jak można rozumowo wytłumaczyć to 

wszystko? 

– Nie wszystko można. Gdyby dało się wytłumaczyć każdą rzecz, wiara nie byłaby 

potrzebna. 

– To po co nam rozum i myślenie, skoro wszystko ma się opierać na wierze? 

– Chyba jednak nie wszystko – wtrącił się Rafał. – Moim zdaniem w dochodzeniu do 

prawdy potrzebne są obydwa czynniki. 

– Rozum ma pomóc zrozumieć wiarę, tak zawsze mawiał mój dziadek – oznajmił 

Michał. 

– Ale są przecież ludzie, którzy nie pojmują religii zbyt rozumowo, a mimo to są bardzo 

wierzący – nie zgodził się Janek. 

– Jeśli ja czegoś nie zrozumiem, to nie uwierzę! – zdenerwował się Michał. 

– Ale jak mógłbyś zrozumieć Boga? – spytał Rafał. – Przecież to On stworzył ciebie, a 

nie ty Jego. To zupełnie niemożliwe. Ja sądzę, że są pewne dziedziny, które rozum może 

pojąć, ale są też takie, w których można opierać się wyłącznie na wierze. 

– Ach – westchnął Janek. – Chciałbym wiedzieć dokładnie, gdzie kończy się rozum, a 

zaczyna wiara. 

 

Jakie zagadnienie zaintrygowało Michała, Rafała i Janka? 

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 zasady 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 świętego 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 te 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. W takiej atmosferze żył, dotaskał i 

pracował św. Tomasz z Akwinu. Zapoznajmy się z jego życiorysem korzystając z informacji 

zawartych w podręczniku  

   

Nauczyciel prosi, by uczniowie odczytali głośno punkt „Życie i dzieło św. Tomasza z 

Akwinu” z podręcznika (s. 133).  

Ogromną rolę w rozwoju nauki odegrał św. Tomasz z Akwinu (około 1225–1274). 

Pochodził on ze znaczącej rodziny w Królestwie Neapolu. Urodził się w Roccasecca, 

niedaleko Akwinu. Przygodę z wiedzą rozpoczął na Monte Cassino jako kilkuletni chłopiec. 

Następnie słuchał wykładów na uniwersytetach w Neapolu, Paryżu i Kolonii. 

W Paryżu uzyskał tytuł „mistrza Pisma Świętego” (1257). Tam też początkowo 

wykładał, by potem przez dziesięć lat (do 1269 roku) nauczać w kurii papieskiej. Później 

uczył na Sorbonie w Paryżu, a w ostatnich latach życia powrócił do Neapolu. W 1274 roku 

papież Grzegorz X wezwał go, by rozstrzygał sporne kwestie w trakcie drugiego soboru 

lyońskiego. W drodze nagle zachorował i wkrótce zmarł w opactwie Fossanova. Przed 

śmiercią prosił o przeczytanie mu Pieśni nad Pieśniami. 

Do najważniejszych dzieł św. Tomasza należą: 

– Prawda wiary chrześcijańskiej, 

– Summa teologiczna, 

– Summa filozoficzna. 

Opracował on argumenty rozumowe za istnieniem Pana Boga, tak zwane „drogi św. 

Tomasza”. Jemu też Kościół zawdzięcza najpiękniejsze hymny ku czci Najświętszego 

Sakramentu (między innymi Przed tak wielkim Sakramentem...).  

Św. Tomasz mówił, że rozum i wiara podążają właściwymi sobie drogami do tej samej 

prawdy. Niektóre prawdy przekraczają rozum, ale żadna mu się nie sprzeciwia. Nie może być 

sprzeczności między objawieniem a rozumem, gdyż wszelka prawda pochodzi z jednego 

źródła – od Boga. 

 

 Zbierzmy najważniejsze fakty w życia św. Tomasza, tworząc jego CV: 

 

Następnie uczniowie samodzielnie tworzą CV św. Tomasza (zadanie 1 w „Karcie pracy”). 

Katecheta zwraca uwagę na to, jakie informacje zawiera CV – rok i miejsce urodzenia, gdzie 

zdobywał naukę, kim był, gdzie nauczał, główne dzieła, informacje dodatkowe itp.  



 
Podsumowaniem pracy powinno być odczytanie kilku prac. 

 

Św. Tomasz z Akwinu, mawiał: Są trzy rzeczy konieczne do zbawienia człowieka: 

znajomość tego w co wierzyć, znajomość tego czego należy pragnąć i 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, ale także prasa katolicka, 

dobre programy religijne, czy dobre serwisy internetowe. Trzeba nauczyć się z tego mądrze 

korzystać. 

 

Św. Tomasz z Akwinu jest po św. Augustynie najczęściej cytowanym myślicielem w 

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

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

 

Notatka: 

 

Św. Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijańskich. 

Uważał, że między wiarą i nauką nie ma sprzeczności, ale że wiara powinna być 

rozumna. Wiara i rozum prowadzą do tej samej Prawdy, którą jest Bóg. 

 

8. Praca domowa: 

 Katecheta poleca wykonanie zadania 2 w „Karcie pracy”. 



 
Dla chętnych: 

Przygotuj (w dowolnej formie) reklamę wybranego przez siebie tytułu książki religijnej, prasy 

katolickiej, strony lub programu internetowego pozwalającego pogłębić wiedzę religijną i 

wiarę.  

Pracę domową przesyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl do 31.03.2021r.  
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