
7 Kl             RELIGIA      

 12.05.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       12.05.20r. 
Temat: Jak pozwolić innym, by do nas dotarli. 
Konflikty w okresie dorastania (51) 
 
Podręcznik str. 164-166 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
Tam, gdzie ludzie tam i problemy, nieporozumie-

nia i konflikty. Nie należy się temu dziwić, że myślimy 
inaczej, chcemy by było inaczej, najczęściej po moje-
mu i egoistycznie. Różnica zdań, poglądów może ro-
dzić konflikt lub sprzeczkę. Nie należy odrazu wszy-
stkich przekonywać do swego sposobu myślenia i u-
ważać że on jest najwłaściwszy. Czasem warto ustą-
pić i pozwolić, by ktoś postąpił inaczej niż ja bm 
chciał. 

Przyczyny konfiktów: 
- różnica zdań, różnica wieku, różne upodobania, 
inny gust,  
- przyzwyczajenia, „zawsze tak było”, „nigdy tak nie 
było” 
- upór, trzymanie się mocno swego zdania 
- wyjawione oszustwa, jawny wyzysk, niesprawiedli-
wość,  
- za dużo obowiązków,  
- strach przed zmianą, przed czymś nowym. 

 

 
Zadanie domowe: 
Jak rozwiazywać skutecznie konflikty? 
(Odpowiedź jest w podręczniku) 
 

Odpowiedź przysłać do 18 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika.  
Niech Pan Jezus Wam błogosławi+ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


7 Kl             RELIGIA      

 13.05. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       13.05.20r. 
Temat: Wolność a samowola (52) 
 
Podręcznik str. 167-169 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
Św. Paweł powiedział: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 
przynosi korzyść”. Wolność to możliwość decydowania, to 
możliwość wyboru. Pan Bóg dał nam 10 Przykazań Bożych, 
byśmy nie popadali w niewolę grzechu. Każde uzależnienie 
jest niewolą, bo bez jakiejś rzeczy, jakiejś używki, gier, interne-
tu nie mogę już żyć. Wolność to moja decyzja z czego korzy-
stam a co odrzucam bo wiem, że mi to zaszkodzi. 
 
Samowola – to brak posłuszeństwa Bogu, Przykazaniom,  
rodzicom, nauczycielom, przełożonym w pracy, to też niepo-
słuszeństwo prawu. Samowola jest ogromnym grzechem, 
wprowadza wielki chaos w rodzinie, w pracy, w państwie. Jest 
pozbawiona jakichkolwiek zasad, żyje spontanicznie. Samo-
wola liczy się tylko z tym co ja chcę w tym momencie, ona 
stawia siebie i swoje widzimisie w centrum.  

 
Zadanie domowe: 
 
Napiszę modlitwę o łaskę 
dobrego korzystania z daru 
wolności. 
 
Odpowiedź przysłać do 18 
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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