
8 Kl      RELIGIA 

21 kwiecień 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                21.04.20r. 
Temat: Pokora i pycha w moim rozwoju (46) 
 
Podręcznik str. 152-154 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Pokora Pycha 

Pokora jest otwarta na ła-
skę Boga i Jego dary. 

Pycha zamknięta, po co mi ta łaska, po 
co mi Bóg, a co On mi dał? 

Pokora umie słuchać i cze-
kać. 

Pycha chce, by tylko jej słuchano, jest 
niecierpliwa, przerywa,  

Pokora wierzy i ufa.  Pycha poddaje w wątpliwość, nieufna  

Pokora pyta: jak to zrobić? Pycha pyta: A dlaczego ja? A inni nie 
mogą?  

Pokora deklaruje służbę i 
dyspozycyjność. 

Pycha odmawia, szuka 1000 przyczyn, 
by tego nie zrobić, później, zaraz  

Pokora nie poprzestaje 
tylko na słowach, niesie 
pomoc, wspiera. 

Pycha jeżeli już coś obiecuje czyni to 
niechętnie i z przymusu, odwleka, 
spóźnia się. 

Pokora jest wdzięczna, u-
mie dziękować, ludziom i  
Bogu. 

Pycha jest pełna pretensji: A za co tu 
dziękować? To jego obowiązek! A co 
łaskę mi robi?  

Pokora umie poświęcać czas 
innym, jest hojna. 

Pycha nigdy nie ma czasu, jest skąpa, 
wydziela drżącą reką,  

Pokora widzi swoje talenty 
wie, że są one od Boga  

Pycha widzi tylko swoje osiągnięcia, 
zauroczona swoim sukcesem; To ja!!!  

Pokora przyjmuje to co daje 
Bóg, co daje życie, los, 
dzień. 

Pycha buntuje się, jest morderczo za-
zdrosna, że inni mają lepiej,  

Pokora umie przyjmować, 
prezenty i jest wdzięczna. 

Pycha wybrzydza, niezadowolona. Taki 
prezent?  

Pokora gotowa oddać to co 
najcenniejsze Bogu. 

Pycha chce zatrzymać dla  siebie 
wszystko co najlepsze  

Pokora Jest cierpliwa, po-
słuszna, umie przyjmować 
trudne doświadczenia. 

Pycha niecierpliwa, nieposłuszna, 
niezadowolona, za zło obwinia Boga.  

Pokora umie szukać                 
i znajdować. 

Pycha twierdzi, że nie ma Boga! Nie 
zadaje sobie trudu, by Go znaleźć. 

Pokora widzi potrzeby 
innych. 

Pycha widzi tylko swoje potrzeby,  

Pokora zdaje się na Boga. Pycha działa tylko na swoja rękę, a co ja 
nie umiem tego załatwić?  

Pokora przyjmuje poniże-
nia w milczeniu. 

Pycha oburza się, no jak on coś takiego 
mógł powiedzieć?  

Pokora umie przyjmować w 
milczeniu niesprawiedliwe, 
doświadczenia,  

Pycha jest  krzykliwa, robi dużo szumu         
i hałasu, szuka zemsty 100 razy 
wiekszej,  

 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedzieć na 2/154 
pytanie z rubryki „Zastanów 
się”:  Co pycha niszczy w 
relacjach międzyludzkich? 
 
 
Odpowiedzi przysłać do 26 
kwietnia 2020 na adres 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl 

Lub foto z zeszytu na telefon  
609 705 408 
 
Oceny wpisuje do dziennika 
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. 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl
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22 kwiecień 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                22.04.20r. 
Temat: Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina 
(47) 
 
Podręcznik str. 155-157 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

 
Notatka do zeszytu: 

Modlitwy „Ojcze nasz” nauczył sam Pan Jezus na prośbę 
apostołów. Składa się ona z siedmiu próśb. Pierwsze trzy 
donoszą się do oddawania chwały Bogu, następne wyrażają 
ludzkie potrzeby. Wśród nich tylko jedna prośba (4) jest o 
potrzeby materialne. 
1. Pierwsza prośba: „Święć się imię Twoję” byśmy szanowali 

zawsze imię Boga i umieli okazać Mu miłość.   
2. Druga prośba: „Przyjdź Królestwo Twoje”, by na całej 

ziemi nastało Królestwo Boże, Boży ład i Jego panowanie. 
3. Trzecia prośba: „Bądź wola Twoja” byśmy zawsze 

wykonywali wolęBożą a nie swoją bo tylko ona jest dla 
nas najlepsza. 

4. Czwarta prośba: „Chleba naszego”, by wszyscy mieli to co 
jest potrzebne do życia. 

5. Piąta prośba: „odpuść  winy”, by Pan przebaczył nam 
nasze grzechy. 

6. Szósta prośba: „nie wódź nas na pokuszenie” byśmy nie 
ulegali pokusom i grzechom. 

7. Siódma prośba: „Ale nas zbaw”, by Pan przyjął nas po 
śmierci do nieba. 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedzieć na  pytanie          
1/ 175. Wybierz jadną z próśb 
z „Ojcze nasz” i wyjaśnij jej 
znaczenie? 
 
 
Odpowiedzi przysłać do 26 
kwietnia 2020 na adres 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl 

Lub foto z zeszytu na telefon  
609 705 408 
 
Oceny wpisuję  do dzinnika. 
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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