
8 Kl      RELIGIA 

28 kwiecień 2020  wtorek                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                28.04.20r. 
Temat: Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących 
modlitwą(48) 
 
Podręcznik str. 158-160 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Modlitwa to rozmowa z Bogiem, to budowanie relacji z Nim. 
Bez modlitwy nie można zbliżyć się do Boga. Tak jak w szkole 
nie można nauczyć się niczego bez rozmowy, dialogu, tak bez 
modlitwy nie można poznać i pokochać Pana Boga. 
 
Dzięki rozmowie – dzieci wszystkiego się uczą 
Dzięki rozmowie – można prowadzić lekcje 
Dzięki rozmowie – można studiować 
Dzięki rozmowie – można znaleźć pracę 
Dzięki rozmowie –można omówić budowę dom 
Dzięki rozmowie –podejmowane są ważne decyzje 
Życie bez komunikacji, bez dialogu jest niemożliwe, a jeśli 
ktoś nie może mówić  to uczy się jezyka migowego po to, aby 
tylko można było się jakoś porozumieć. Współczesny  młody 
człowiek codziennie może wysyłać setki sms-ów do różnych 
znajomych. Możemy również zwracać się w tak zwanych 
aktach strzelistych do Boga. Czyli sms-ować 
 
Akty strzeliste to któtkie sms-y, westchnienia do Pana Boga, 
Maryi czy świętych! 
Np.: Boże, kocham Cię! Jezus ratuj! Panie mój pomóż bo nie 
mam siły! Chwała Jezusowi Kólowi Wszechświata!  O Maryjo 
przyjdź z pomocą! Boże chroń nas! Duchu Św. oświeć go! 
Józefie święty prowadź! Chwała Jezusowi! Tobie Boże cześć i 
uwielbienie! Jezu, dziękuje że jesteś! O zbawicielu, chwała 
Tobie! Matko Boska ratuj! Jezu broń i strzeż! 
 
 
 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedzieć na pytania: 
1.Co dawała modlitwa św. 
Matce Teresie ? 
2. Co się wydarzyło 13 marca 
1918 r w życiu o. Pio? 
3. Jakim pokarmem żywiła się 
Marta Robin przez 50 lat?  
 
 
Odpowiedzi przysłać do 3 maja 
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 

  

Codziennie: 3 Zdrowaś Mario… 
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8 Kl      RELIGIA 

29 kwiecień 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                29.04.20r. 
Temat: Dążenie do niezależności. Wychowanie i 
samowychowanie  (49) 
 
Podręcznik str. 161-163 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Wychowanie odnosi się do dzieci, wychowują rodzice, 
opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele. 
Samowychowanie odnosi się do dorosłych, człowiek sam 
podejmuje pracę nad swoim np.: charakterem, postępowa-
niem, słownictwem, porywczością. Przy samowychowaniu 
pomaga codzienny wieczorny rachunek sumienia, lub 
rzetelny rachunek sumienia przed spowiedzią św.  
 
Wychowanie - to wspomaganie wszechstronnego rozwoju     
dziecka, przez drugie osoby 
-  to uczenie zasad postępowania: w domu, w                                     
szkole, na ulicy, w kościele, w sklepie,   
- to uczenie relacji pełnych szacunku do Boga,do kapłanów, 
do Ojczyzny, do przełożonych (dyrektor, kierownik)do 
rodziców, do kolegów, do innych ludzi. 
Najlepsze i trwałe skutki wychowania dzieci to świadectwo 
dobrego i pobożnego życia miłujących się rodziców.  
 

 
Zadanie domowe: 
 
Wymień 7 pozytywnych cech 
charakteru Tobiasza jako 
skutek jego samowychowania? 
 
Odpowiedzi przysłać do 3 maja 
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 

  

Codziennie: 3 Zdrowaś Mario… 
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