
7 Kl             RELIGIA      

 19.05.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       19.05.20r. 
Temat: Zgoda, ale nie na wszystko. Tolerancja, 
akceptacja, miłość. (53) 
 
Podręcznik str. 170-172 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
Tolerancja i akceptacja to terminy psychologiczne i 
świeckie. W  Piśmie Świętym te słowa nie występują 
ani razu. W Biblii występuje natomiast  przykazanie 
miłości. Miłość jest najwyższym i najlepszym pra-
wem. Miłować to chcieć dobra dla drugiego i czynić 
dobro drugiemu. Dobro i tylko dobro. Pan Jezus nie 
tolerował i  nie akceptował, ale miłował. Nie można 
tolerować zła, bo ono powoduje cierpienie. A prze-
cież celem naszego życia nie jest cierpienie. 
Tolerancja sprawia, że stajemy się obojętni wobec 
zła. A co mnie to obchodzi? Jako chrześcijanie jeste-
śmy odpowiedzialni za zbawienie wszystki ludzi, dla-
tego modlimy się o nawrócenie grzeszników, modli-
my się za zmarłych. 
Tolerancja i akceptacja to terminy psychologiczne i 
świeckie nie maja nic wspólnego z chrześcijaństwem. 
Tolerancja wzywa do akceptacji zachowań i poglą-
dów, które mogą doprowadzić do nieodwracalnej 
tragedii człowieka. 
Tolerancja - to zgoda na to, co powszechnie uważa 
się za niedopuszczlne. NIE MOŻE BYĆ CZEGOŚ 
TAKIEGO!!! 
Akceptacja – to zgoda z tym, na co nie mam wpływu, 
i czego nie da się zmienić np.: zgoda na nieuleczalną 
chorobę, zgoda na cierpienie, zgoda na śmierć. Brak 
takiej zgody, czyli akceptacji  może prowadzić do 
buntu, który i tak nic nie zmieni, a sprawi, że będę 
zgorzkniały i niemiły dla otocznia. 
Miłość i tylko miłość jest najlepszą postawą wobec 
siebie i bliźnich. 

 
Zadanie domowe: 
3/172 
Odpowiedź przysłać do 25 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      

 20.05. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       20.05.20r. 
Temat: Szukam szczęścia czy przyjemności? Etyka seksualna. 
(54) 
 
Podręcznik str. 173-175 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
 Życie seksualne jest tylko przywilejem małżonkow. O tym mó-
wi św. Paweł w 1 Kor.7.4… Żona nie rozporządza własnym cia-
łem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym 
ciałem, ale żona.  Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na 
pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; po-
tem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźli-
wości waszej - nie kusił was szatan. 
Prowadzenie życia intymnego bez ślubu to tak jak być nauczy-
cielem bez studiów, to tak jakby odprawiać Msze św. nie ma-
jąc święceń. Seksualność jest wspaniałym darem i służy do 
przekazywania życia w małżństwie i tylko w tym celu ma być 
wykorzystywana. Pan Bóg chce, aby człowiek panował nad 
swoją seksualnością i na pierwszym miejscu stawiał miłość a 
nie przyjemność cielesną. Kto wywraca ten porządek, czyli 
cielesność nad miłość, to kieruje się egoizmem, a ten zawsze 
niczczy relacje między ludźmi. Każdy zniewolony przyjemno-
ścią seksualna będzie niezdolny do miłości. Szczęście daje 
miłość, a nie zaspokojenie pożądania. 

 
Zadanie domowe: 
 
3/175 
Pomocny będzie: 1 Kor 13,1 
n… 
Odpowiedź przysłać do 25 
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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