
8 Kl      RELIGIA 

19 maja 2020  wtorek                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                19.05.20r. 
Temat:Moje obowiązki, które mnie rozwijają. (54) 
 
Podręcznik str. 177-179 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Przypowieść o talentach 
Talent to jednostka wagowa 34,2 kg złota lub srebra 
5 talentów = 171kg złota 
2 talenty = 68,4 kg złota 
1 talent = 34,2 kg złota 
W tej przypowieści nikt nie otrzymał mało. Każdy otrzymał 
według możliwości i miał je pomnożyć. Słudzy, którzy otrzy-
mali  5 i 2 talenty pomnożyli je i otrzymali nagrodę: weszli do 
radości Pana, do nieba. Sługa który otrzymał jeden, nie pom-
nożył i zakopał talent, nie wykorzystał go, dlatego został 
ukarany, wrzucono go w ciemności do piekła. 
Pomnażyć talenty to: 
- wypełniać swoje obowiązki katolika, ucznia, modlić się i 
zdobywać wiedzę, 
-założyć rodzinę, narodzić dużo dzieci, pracować, zwiedzać 
świat, angażować się w życie kościoła, w życie społeczne, 
- miłować bliźniego, służyć, pomagać bezinteresownie, 
przebaczać  
Zakopać talenty to: 
- zaniedbywać swoje obowiązki katolika, ucznia, być leniwym 
- żyć egoistycznie bez ślubu, zmieniać kobiety,bez dzieci, 
kraść, pić pod sklepem cały dzień, nie szukać pracy 
- agresywnie się zachowywać, oskarzać innych o zło, myśleć 
tylko o sobie, kombinować na wszelkie sposoby. 
Kombinować, kombinować, kombinować… 

 
Św. Janie Pawle II Twemu wstawiennictwy powierzamy całą 

społeczność naszej szkoły! 
 

 
Zadanie domowe: 
2/179  
Odpowiedzi przysłać do 25 
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… 
 
 

ZAPRASZAMY 
NA NIEDZIELNĄ 
EUCHARYSTIĘ! 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


8 Kl      RELIGIA 

20 maja 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                20.05.20r. 
Temat: Moje zainteresowania – co lubię, kim chce zostać? (55) 
 
Podręcznik str. 180-182 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Każdemu człowiekowi Pan Bóg dał jakieś zainteresowania, 
pasje, hobbi. Wszelki pasje spełniają najlepiej swoją rolę 
jeżeli przyczyniają się do służby drugiemu człowiekowi. Co 
było największą pasją, zainteresowaniem Pana Jezusa? Na 
pewno wypełnienie woli Ojca i dokonanie zbawienie, czyli 
sprawić, aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi na ziemi i w niebie, 
aby nikt nie poszedł do piekła. Co było najwiekszą pasją, 
zainteresowaniem Matki Bożej? Na pewno wypełnienie woli 
Bożej! Powiedziała przecież „Oto ja służebnica Pańska, niech 
się stanie wola Boża”. Na pewno pasją Maryi był Jezus, był 
zakochana w Nim, wpatrzona, służyła, opiekowała się jako 
dzieckiem, była Mu wierna do śmierci krzyżowej. Na pewno 
pasją Maryi jest miłość do nas jak do swoich dzieci, do dziś 
dnia objawia się w wielu miejscach świata, by nas ostrzec 
przed piekłem i wezwać z miłością do nawrócenia. Wszelkie 
pasje i zainteresowania Pan Bóg nam daje po to byśmy sami 
się rozwijali, edukowali, a przede wszystkim służyli innym. Bo 
jeśli ktoś jest zainteresowany archtekturą i wyknuje projekty 
budowlane, domów, mostów, wieżowców  to przecież milio-
ny ludzi będą z tego korzystać. Pasje, hobbi, które wprowa-
dzają w rodzinę konflikty, kłótnie i niezgodę należałoby zmie-
nić na inne. 
 
 
 
 

 
Zadanie domowe: 
Napisz kim chciałbyś zostać w 
życiu, uzasadnij dlaczego? 
 
Odpowiedzi przysłać do 25 
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… 

ZAPRASZAMY 
NA NIEDZIELNĄ 
EUCHARYSTIĘ! 
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