
8 Kl      RELIGIA 

05 maja 2020  wtorek                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                05.05.20r. 
Temat: Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i 
ludźmi (50) 
 
Podręcznik str. 165-167 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Charakter to zespół cech, które wyróżniają nas od innych w 
sposobie bycia, zachowania i myślenia.  

Można wyróżnić cztery typy charakteru: 

 
Te cechy charakteru mogą się łączyć ze sobą w różnym 
stopniu.  
Relacje z Panem Bogiem budujemy przez cała życie.  

Więzi z Bogiem skutecznie umacniają: 
- codzienna modlitwa, szczera i ufna rozmowa z Bogiem 
- Czytanie, rozważanie, i wprowadzanie w życie zasad Pisma 
Św. 
- Korzystanie z sakramentów św.: spowiedzi, Eucharystii, 
małżeństwa.  
Nasze relacj z Bogiem i ludźmi będą dojrzałe jeśli nauczymy 
się odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
Odpowiedzialny to ten, który ponosi konsekwencje za swoje 
postępowanie. 
 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedzieć na pytanie: 
Zastanów się i napisz które z 
typów charakteru są u ciebie 
najbardziej obecne? 
 
Odpowiedzi przysłać do 9 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… 
 

 

 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


8 Kl      RELIGIA 

06 maja 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                06.05.20r. 
Temat: Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie 
opinii innych o sobie (51) 
 
Podręcznik str. 168-170 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Opinia to charakterystytka, jak mnie widzą i oceniają inni ze 
swego punktu widzenia na podstawie dłuższej obserwacji. 
Opinie o nas wydają:  
- rodzice, chwalą za dobro, ganią za zło 
- wychowawczyni klasy, nauczyciele np.: Uczennica X bardzo 
dobrze się uczy, jest pracowita, aktywna, angażuje się, 
- koleżanki i koledzy np.: Ale fajny z ciebie kumpel! Jesteś ok. 
Nasze opinie mogą być niekiedy mylne, ponieważ widzimy 
tylko to, co na zewnatrz, przejawy postępowania, i zachowa-
nia innych. Nie znamy natomiast serca, myśli i motywów 
postępowania.  
Faryzeusz - Szymon po zewnętrznym zachowaniu ocenił 
jawnogrzesznicę i nią wzgardził, która wtargnęła do jego 
domu, by dostać się do Jezusa. Pan Jezus zobaczył jej 
skruszone srece, żal za grzechy i serdeczną skruchę dlatego 
jej nie potępił tylko przebaczył i usprawiedliwił. Pan Jezus 
widzi nie tylko to co na zewnątrz, ale patrzy przede 
wszystkim na serce i na nasze intencje czyli motywy 
działania. 

 
Zadanie domowe: 
Napisz jakie dostrzegasz w 
sobie talenty, zdolności i dobre 
cechy. Pisemnie podziękuję za 
nie Panu Jezusowi. 
 
Odpowiedzi przysłać do 9 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… 
 

 

 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl

