RELIGIA
PAWEŁ SOKOŁOWSKI pawelsokolowski@o2.pl

Drodzy Uczniowie,
Rozpoczynamy naukę religii na odległość.
W tym roku Wielki Post zbiegł się z wybuchem pandemii koronawirusa. Czy wybuch
choroby nie jest ostrzeżeniem ze strony Boga, zwróceniem nam uwagi na konieczność
nawrócenia, zerwania z grzechem?
Wezwijmy pomocy tych świętych, którzy wspierają nas szczególnie w czasach zarazy:
Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami
Święty Rochu, módl się za nami
Święta Rozalio, módl się za nami
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami
Święta Korono, módl się za nami
Odmówmy Suplikacje:
Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
A teraz znajdźcie swoją klasę w tabelce!
KLAS
TEMAT
ZADANIA
A
I TB,
Chrześcijańst W zeszytach: wyjaśnij pojęcia (podręcznik s. 88-90):
I TA,
wo a judaizm TORA
I BrP
TANACH
TALMUD
JOM KIPPUR
PASCHA
I TB,
Chrześcijańst W zeszytach: wypisz 5 filarów islamu (czyli obowiązki
I TA,
wo a islam
muzułmanina, podręcznik s. 91-93).
I BrP
II TG, Moralność i
Przepisz i uzupełnij w zeszycie (na podstawie podręcznika, s. 96II
składowe
98):
TMR,
czynu
II TS
moralnego
Moralność czynów ludzkich zależy od:
a) ……………………………
b) ……………………………
c) ……………………………
Niedopuszczalne jest czynienie ………….., aby wynikło z
niego………….. . Cel nie uświęca ……………… .

Uczucia same w sobie nie są ani ……………, ani …………….. .

II TG,
II
TMR,
II TS
III TG,
III TS

Grzech –
odejście od
Królestwa
Bożego
Wybieram
prawdę

III TG,
III TS
IV
TG,
IV
TMR,
IV TS

Wybieram
wolność
Sakrament
pokuty i
pojednania a
życie
rodzinne

Te uzupełnione zdania odeślijcie, proszę na mojego maila
(pawelsokolowski@o2.pl) do 30 marca. Podajcie swoje imię i
nazwisko. Za to zadanie będzie ocena.
Przepiszcie do zeszytu definicję grzechu śmiertelnego i grzechu
powszedniego (podręcznik, s. 100).
Przepiszcie do zeszytu, co to jest kłamstwo oraz manipulacja
(podręcznik, s. 89-91).
Wypiszcie wykroczenia przeciwko VIII przykazaniu z Katechizmu
Kościoła Katolickiego (http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII2-2.htm, punkty 2475-2483). Prześlijcie mi te przepisane
wykroczenia na mojego maila (pawelsokolowski@o2.pl) do 30
marca. Podajcie swoje imię i nazwisko. Za to zadanie będzie
ocena.
Wypiszcie z podręcznika, czego zakazuje X przykazanie (s. 92-93).
Ten temat traktuje o sakramencie pokuty i pojednania. Zastanówcie
się nad poniższymi pytaniami:
- Co niszczy nasze relacje z najbliższymi w rodzinie?
- W jaki sposób naprawić błędy, które popełniamy w życiu
rodzinnym?
- Jak budować trwałe relacje?
- Jaką rolę odgrywa w życiu rodzinnym sakrament pokuty i
pojednania?
- Jak powinienem przygotować się do spowiedzi?
- Czy dobrze przygotowuję się do spowiedzi?
- Jak traktuję spowiedź?
Przeczytajcie poniższe świadectwo o spowiadaniu się małżonków u
tego samego kapłana:
(http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/
062005/07.html).
- Co daje małżonkom taka spowiedź?
- Jak zmienia się ich podejście do sakramentu pokuty i pojednani?
Przypominam o wcześniejszych pracach domowych (kto nie oddał
w szkole, a ma możliwość korzystania z Internetu, niech mi podeśle
na maila (pawelsokolowski@o2.pl).

