
8 Kl      RELIGIA 

12 maja 2020  wtorek                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                12.05.20r. 
Temat: Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne. 
(52) 
 
Podręcznik str. 171-173 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
 

Najwyższą normą moralną jest prawo naturalne zapisane w 
sercu człowieka przez Boga. Każdy człowiek swoim rozumem 
może rozpoznać czym jest zło a czym jest dobro. Czym jest 
prawda a czym jest fałsz. Prawo naturalne obowiązuje wszy-
stkich. Ono nam mówi jakie mamy podstawowe obowiązki i 
jakie są zasady współżycia w rodzinie, społeczeństwie i pań-
stwie. Prawo naturalne jest niezmienne, bo każdy ma prawo 
do życia, każdy ma prawo do własności, każdy ma prawo do 
owoców swojej pracy (zapłaty). Główne przepisy prawa na-
turalnego są zawarte w Dekalogu. Jeśli ktoś nie jest chrześci-
janinem i nie zna Dekalogu i tak wie, że nie wolno: kraść, 
zabijać, kłamać, códzołożyć….bo te zasady są wpisane w ser-
ce każdego człowieka przez Boga. Łamaniem prawa natural-
nego jest: aborcja, eutanazja, związki partnerskie, kłamstwo, 
„róbta co chceta” 

 
Zadanie domowe: 
 
Łamaniem prawa naturalnego 
jest: aborcja, eutanazja, 
związki partnerskie, kłamstwo? 
Napisz jak skutecznie możesz 
temu przeciwdziałać? 
 
Odpowiedzi przysłać do 18 
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… 
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8 Kl      RELIGIA 

13 maja 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                13.05.20r. 
Temat: Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość 
Salomona(53) 
 
Podręcznik str. 174-176 
Przeczytać uważnie temat z podręcznika:  

Notatka do zeszytu: 
Kiedy Salomon został królem Izraela, był młody i niedoświad-
czony. Pan ukazał mu się we śnie i powiedział że chce spełnić 
jego jakieś życzenie. Salomon od razu poprosił o największy 
dar o mądrość, umiejętność rozróżniania dobra od zła. Bóg 
spełnił jego życzenie, Salomon był najmądrzejszym królem w 
Izraelu. 

Czym jest mądrość? 
Mądrość jest darem Boga, można ją wyprosić na modlitwie. 
Mądrość to życie według Bożych praw i nakazów zawartych 
w Biblii. Madrość to zdolność wykorzystywania inteligencji, 
wykształcenia i wiedzy, by bardziej kochać ludzi i im służyć. 
Szczytem mądrości jest dobroć i miłość. Bóg jest źródłem 
mądrości. On sam jest najwyższą Mądrością. 
 

Mądrość Inteligencja 
- szuka prawdy,  
- wypływa z miłości, 
- prowadzi do świętości, 
- prowadzi do przyjaźni z Bogiem, 
- Jest konsekwencją uczciwego i 
prawego życia, 
- wykorzystuje inteligencję do 
dobrego celu, 
- nie zależy od ilości, 
- rozumie, wspiera i chroni, 
- odróżnia dobro od zła, 
- prowadzi do radości iszczęścia 
ludzi, 
 

Bez mądrości: 
- jest tylko wiedzą naukową, 
- prowadzi do manipulacji, 
- myli prawdę z fałszem, 
- może skutecznie oszukiwać, 
- nie potrafi kochać, 
- unieszczęśliwia ludzi, 
Z mądrością: 
- służy dobru 
 
 
 

 
 
 

 
Zadanie domowe: 
2/176 Napisz kto jest dla ciebie 
przykładem niezwykłej 
mądrości. Pisemnie podziękuję 
za tę osobę Panu Jezusowi. 
 
Odpowiedzi przysłać do 18 
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

