
7 Kl             RELIGIA      

 05.05.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       05.05.20r. 
Temat:Krytyka a krytykanctwo.Kryzys tożsamości 
(49) 
 
Podręcznik str. 157-160  
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
Krytyka to: 

- wyrażanie swoich odczuć estetycznych 
Np.:Urządziłeś ładnie swój pokój, ale ta rzecz tu naprawdę nie pasuje!  

- analiza dobrych i złych, mocnych i słabych stron 
Np.: Widzę, że łatwo uczysz się angielskiego, to dobrze przyda ci się! 

- sugestie, sugerowanie lepszego rozwiązania 
Np.: Jak postawimy tę szfkę tu, to będzie szersze przejście. 

Celem krytyki powinno być zawsze skupienie się na 
tym co można zmienić na lepsze. Co można lepiej i 
korzystniej rozwiązać. Krytyka ma przynosić pozyty-
wne rezultaty i efekty. 

Krytykanctwo – to obraźliwe słowa, które mają na 
celu poniżanie, obrażanie, wyśmiewanie, ranienie 
drugiego człowieka po to, by go zgnębić, a siebie wy-
wyższyć. Krytykanctwo żywi się antypatią, „nie lubię 
go” dlatego źle go traktuję. Taka postawa jest grze-
chem, bo jest to brak miłości do bliźniego. 

 
Pan Jezus w stosunku do człowieka, który Go py-

tał o życie wieczne, udziela mu konstruktywnej od-
powiedzi: „Idź sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, 
potem przyjdź i chodź za Mną”.  

Krytyka to wskazanie najlepszego rozwiazania! 
 

 
Zadanie domowe: 
 
Na czym polega mechanizm „źdźbła i 
belki”? (Odpowiedź jest w podręczniku) 
 
Odpowiedź przysłać do 9 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika.  
Niech Pan Jezus Wam błogosławi+ 
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7 Kl             RELIGIA      

 06.05. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       06.05.20r. 
Temat:Mieć autorytet od początku albo na niego zapracować. 
Poszukiwanie autorytetów. (50) 
 
Podręcznik str. 161-163 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
Autorytet – to osoba otaczana szacunkiem z powodu jej zasad 
życia lub uznawana za specjalistę w danej dziedzinie. 
Autorytet wyrasta na fundanencie prawdy i autentyczności. 
Człowiek potrzebuje autorytetów, by mieć do kogo iść po 
poradę jak postapić, by móc ich naśladować. 
Przeciwieństwem autorytetu są: błzen i idol.  
Błazen – to klaun, w średniowieczu wesołek, zajmował się 
żonglerką, muzyką, robił skacze i zadawał zagadki. 
Dziś – błazen kojarzy się z ośmieszeniem się, kompromitacją, 
małpowaniem kogoś w mądrości i umiejętnościach. 
Idol – to osoba podziwiana, ślepo uwielbiana, oddawanie jej 
czci graniczące z kultem. Każdy fan, wielbiciel idola ma chęć 
posiadania jego zdjęć, plakatów, które wywiesza na ścianach u 
siebie by w nie się wpatrywać jak w święte obrazy. Idol 
zwiazany jest z wielkim i pustym show.  
W Ewangelii największym autorytetem jest sam Pan Jezus, ale 
przed Jego przyjściem był nim św. Jan Chrzciciel. Ludzie przy-
chodzili do niego po rady i je wypełniali. Izraelici w Janie 
Chrzcicielu widzieli autentyzm i prawdę, nic na pokaz i nic dla 
wielkiego show. 
Dzisiaj współcześnie największymi autorytetami są św. Jan Pa-
weł II i św. Teresa z Kalkuty, którzy z ogromną miłością tro-
szczyli się o dobro każdego człowieka duchowe i materialne. 
 
 

Zadanie domowe: 
 
Zadanie 1/163 
 
Napisz, kto jest twoim autory-
tetem i dlaczego? 
 
Odpowiedź przysłać do 9 maja 
2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotr
kowice.pl  
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 

 
Na miesiąc maj: 

 
Zrobi w domu ołtarzyk poświęcony  
Matce Bożej, udekorować kwiatami 

i codziennie wspólnie w domu 
modlić się Litanią Loretańską do 

Matki Bożej. Przesłać foto 
ołtarzyka! 
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