Klasa 8c – Religia
Wszelkie pytania proszę kierować na adres:
religia.sp11@tlen.pl
25. 03. - 8.04. 2020 r.
Katecheza 41
25 marca

Temat: Ekumeniczne nadzieje odnalezienia dróg ku jedności.
Odszukaj wyjaśnienie terminu „ekumenizm”. Obejrzyj wykres (str. 120) przedstawiający
podzielone chrześcijaństwo.
Proszę o przeczytanie tekstów z podręcznika, s. 120 – 121. Następnie uzupełniamy schemat:

Na czym polega
ekumenizm?

Przerysuj schemat do zeszytu, pod tematem. Przy strzałkach po lewej stronie zapisz cechy
postawy ekumenicznej. Przy strzałkach po prawej stronie zapisz formy działań
ekumenicznych.
Wykonujemy zadania w karcie pracy s. 79-80.

Katecheza 42
31 marca

Temat: Trwać w dziecięctwie Bożym.
Na podstawie tekstu biblijnego ze strony 122. Napisz: Kim Bóg uczynił człowieka? Jaki jest
człowiek?

Czytamy teksty: „Co czyni z wami sakrament chrztu” oraz „Żyjecie odtąd jako dzieci
światłości…” zamieszczone na str. 123. Na ich podstawie wykonujemy zadanie nr 1 w karcie
pracy (katecheza 42).
Godność dziecka Bożego jest wielkim darem, ale także zadaniem trwania w podobieństwie
do Chrystusa. Wielki Post to okres przypominający nam tę prawdę. Jest to czas stawiania
sobie pytań i szukania odpowiedzi dotyczących wypełnienia tego zadania.
Wokół konturu człowieka (narysuj w zeszycie) zapisz odpowiedzi na pytanie: co może czynić
chrześcijanin, aby być podobnym do Chrystusa?

Zadanie drugie przedstawia kolejne stacje Drogi krzyżowej. Proszę wybrać jedną z nich i
udzielić odpowiedzi na pytanie: która ze stacji jest ci szczególnie bliska?

Katecheza 43
1 kwietnia

Temat: Nawrócenie wezwaniem skierowanym do każdego chrześcijanina.

Przeczytaj tekst biblijny „Nawróćcie się do Mnie” (s. 124.). Odpowiedz na pytania: Na czym
człowiek nie powinien budować swojego życia? Dlaczego nie powinien tak postępować? Do
czego zachęca autor natchniony? Na jakich wartościach człowiek ma budować swoje życie?
Dlaczego człowiek powinien tak czynić?
Odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem lekcji.
Uzupełnij zadanie nr 1 w karcie pracy (Na czym polega prawdziwe nawrócenie? Kto lub co
pomaga nam w nawróceniu?). Pomocny będzie tekst z podręcznika „Nawrócenie – trudności
i kryteria” (s. 124).

Katecheza 44

7 kwietnia

Temat: Rekolekcje czasem pogłębionej refleksji nad sobą.
Rekolekcje to czas szczególnego powrotu do Boga, czas odnowy duchowej, układania życia
od nowa. Dobrze przeżyte rekolekcje mają prowadzić do otwarcia serca na działanie Boga w
życiu człowieka.
Zadanie nr 1 w karcie pracy (s. 84).
Modyfikujemy polecenie. Proszę zaprojektować i narysować plakat, który zachęcałby do
głębokiego przeżywania rekolekcji. Mogą się na nim pojawić rymowane hasła wskazujące na
korzyści wynikające z dobrego przeżycia tego czasu.
Zadanie drugie polega na tym, aby z uwagą przeczytać słowa św. Augustyna: „Boże, od Ciebie
się odwrócić znaczy upaść. Do Ciebie się zwrócić znaczy powstać. Trwać w Tobie oznacza
mieć pewne wsparcie”.
Następnie, odwołując się do powyższego cytatu, należy zinterpretować (w kilku zdaniach)
obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”.

Katecheza 45
8 kwietnia

Temat: Chrystus do końca nas umiłował – Triduum Paschalne.
Na podstawie wiadomości z podręcznika, s. 128 – 131 i/lub informacji np. z internetu
przygotuj krótki referat na temat Triduum Paschalnego.

Prace można przesyłać na adres: religia.sp11@tlen.pl

