
8 Kl      RELIGIA 

07 kwiecień 2020  wtorek                  Ks. Romuald Gościewski 

                                              Katecheza                                     07.04.20r. 
Temat: Reformacja i reforma katolicka, Sobór Trydencki  
 
Podręcznik str. 144-146 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
1. Pierwszy rozłam kościoła – schizma wschodnia, powstanie 
prawosławia w 1054 roku 
2. Drugi rozłam kościoła – schizma zachodnia, powstanie 
protestantyzmu w 1517 roku 
Stąd: Katolicy, prawsławni, protestanci to kościoły 
chrześcijańskie, bo w każdym jest chrzest św. 
Reformację zapoczatkował Marcin Luter w  Witenberdze w 
Niemczech w 1517 roku. Celem reformacji miała być moralna i 
teologiczna odnowa kościoła, ale niestety tak się nie stało. 
Doktryna Reformacji (tzn. protestantów): 
1. W życiu duchowym podkreślali wielką rolę Pisma Św. , odrzucili 
Tradycję, czyli komentarze teologów i świętych do Pisma św.  
2. Odrzucili pięć sakramentów św. zostawili tylko chrzest i 
Eucharystię (w swoim rozumieniu, nie katolickim!) 
3. Odrzucili celibat (bezżeństwo)i życie zakonne 
4. Odrzucili potrzebę uczynków wiary do zbawienia, zbawienie 
przez łaskę, uczynki nie potrzebne. 
5. Odrzucili władzę papieżą nad kościołem. 
Protestantyzm podzielił się na luteranizm i kalwinizm a dzisiaj 
jeszcze bardziej na wiele odłamów. Skutkiem reformacji było 
trwałe podzielnie Kościoła na różne wyznania trwające do dziś. 
     Odpowiedzią kościoła Katolickiego na błędy Reformacji był 
Sobór Trydencki (1545-1563), który obradował 8 lat w Trydencie 
we Włoszech. Poczatkowo szukano porozumienia z 
protestantami, a później sobór określił jasno naukę kościoła:  
o zbawieniu, o grzechu pierworodnym, o 7 sakramentach św. o 
czyśćcu, o odpustach i kulcie świętych. Sobór nakazał zachowanie 
celibatu, utworzenie seminariów duchownych do kształcenia 
kleryków i wprowadził indeks ksiąg zakazanych, które rozmywały  
i niszczyły wiarę w Boga. 

 
 
 

 

 
Zadanie domowe: 
 
Codziennie modlić się  
o miłosierdzie Boże  
i ustanie pandemii 
koronawirusa. 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi + 

 
 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE   
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ 
EPIDEMII KORONAWIRUSA 

 Nasz Ojcze, pełni ufności 
prosimy Ciebie, aby koronawirus 
nie siał więcej zniszczeń i aby 
udało się jak najszybciej 
opanować epidemię. Prosimy, 
abyś przywrócił zdrowie 
zakażonym i pokój miejscom, do 
których koronawirus już dotarł. 
Przyjmij tych, którzy zmarli na 
skutek tej choroby, pociesz ich 
rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający 
wirus, inspiruj i błogosław tym, 
którzy starają się opanować 
sytuację. Panie Jezu, lekarzu 
naszych dusz i ciał, czujemy się 
bezradni w tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam 
pokoju i zdrowia. Matko Boża, 
chroń nas i opiekuj się nami, 
prowadź nas w miłości do 
Twojego Syna, Jezusa. Amen. 
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Temat: Oświecenie i rewolucja francuska 
Podręcznik str. 144-146 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 
 
Notatka do zeszytu: 
Oświecenie na Zachodzie rozwijało się od końca XVII w. do 
połowy XVIII wieku. Główne idee oświecenia to: 
- walka o wolność 
- odkrywanie wrtości wiedzy 
- walka z przesądami 
- walka o równouprawnienie wszystkich obywateli 
- poszanowanie osoby ludzkiej 
Rozwój nauki bez Boga doprowadził do rewolucji francuskiej  
w 1789r. która zniosła monarchię we Francji i porządek 
feudalny. Wprowadziła równość wobec prawa, wolność słowa 
i wyznania. Niestety wolność wyznania w rzeczywistości 
przejawiała się wolnością od jakiejkolwiek wiary w Boga. 
Dlatego rewolucja francuska przyczyniła się do ogromnego 
prześladowania, niszczenia kościoła i morderstwa ducho-
wieństwa.  

 
Zadanie domowe: 
 
Zadanie 3 str 150 
Napisz, na czym polega 
prawdziwa wolność człowieka 
– chrześcijanina? 
 
Odpowiedź przysłać do 
poniedziałku 14  kwietnia 2020 
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl 

 
Lub foto z zeszytu  na telefon  
609 705 408 
 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi + 
 

 

Radosnych Świąt 
Zmartwychwstania 

Pan Jezusa! 
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