
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

Dziękuję za pomoc w przekazywaniu uczniom materiałów z zajęć. Wielokrotnie to dzięki 

Państwu uczniowie mięli wydrukowane materiały. 
 

Szanowni Uczniowie! 

Przed nami ostatni tydzień nauki. Dziękuję wszystkim, którzy poważnie traktowali 

przedmiot, jakim jest religia. Każdy czas czegoś nas uczy. Ten był sprawdzianem, jak 

radzimy sobie z życiem w stresie, ale również takim testem, co jest dla nas ważne. 

Pamiętajcie, że każdy czas jest zaproszeniem ze strony Pana Boga. Jesteście ważni dla 

Pana Boga. I On był z Wami, gdy nie mogliście wychodzić z domu i jest teraz, gdy 

rozpoczynają się wakacje. Nie chciałabym, byście zapomnieli w czasie wakacji o 

najważniejszej Osobie, która Was kocha i na Was liczy. Przy Panu Jezusie można być 

sobą. On zrozumie smutek, niepokój, wątpliwości. Pamiętajcie o Nim, gdy będziecie 

wypoczywać i cieszyć się latem, jak i gdy będziecie przygnębieni. Pan Jezus będzie Wam 

o sobie nieustannie przypominał – w mijanej kapliczce czy kościele, w audycji 

telewizyjnej, w Bożej muzyce, książce czy filmie, w przypadkowej rozmowie z dobrym 

człowiekiem, a nawet w zachodzie słońca. Bardzo gorąco Was zachęcam do codziennej 

modlitwy. Módlcie się za siebie, za bliskich, módlcie się o to, by poczuć obecność Pana 

Boga. Dziękuję tym wszystkim, którzy w tym ostatnim tygodniu zajrzeli jeszcze do lekcji. 

Błogosławionych wakacji! Odpocznijcie i jak najwięcej uśmiechajcie się! 
   

Przypominam, że podręcznik do religii dla klasy VII kupujecie sami. Nosi on tytuł 

Spotkanie ze Słowem (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo św. 

Wojciech (okładka pomarańczowa). 
 

Sprawdź, czy dobrze rozwiązałaś/rozwiązałeś krzyżówkę z ostatniej katechezy.  
   1 s a l e z j a n i n     

  2 s i e r p i e n        

  3 b l o g o s l a w i o n y c h 

 4 p i a t k a           

   5 j a r o g n i e w      

6 g a z e t k i           

   7 s p o r t          

8 l i s t y             

 9 e d w a r d           

  10 h i s t o r i a        

11 o r g a n i s t a         

  12 k r z y z           

 13 o r a t o r i u m        

 

Religia 6e  

Katecheza 

23.06.2020 

Temat. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy. (temat 48 ze str. 154-157 

w podr.) 

Opis zajęć. Dziś Dzień Ojca! Módlmy się za wszystkich tatusiów, aby byli bohaterami dla swoich 

dzieci. Wspieraj ich Panie Boże, pocieszaj, pomagaj mądrze, cierpliwie i sprawiedliwie wychowywać 

dzieci. Błogosław wszystkim, a święty Józef niech będzie dla nich wzorem!   
 

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie sylwetki błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki oraz ukazanie, że zawsze mamy stawać w obronie prawdy wzorując się na jego 

życiu. 

Nim przeczytasz dzisiejszy temat, zajrzyj do słowniczka na str. 155 w podręczniku.  



 

Władze komunistyczne walczyły z Kościołem. Chciały zniszczyć kapłanów. Prześladowano 

ich, podsłuchiwano, aresztowano, mordowano. Jedną z osób, która zginęła w tym czasie, był  

ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jego mama przebaczyła mordercom. Dziś skupimy się, jakie 

najważniejsze przesłanie zostawił nam ksiądz Popiełuszko. Był beatyfikowany 6 czerwca 

równo 10 lat temu. 
 

Zastanów się, jakbyś zareagował, gdyby jakaś mama zatrzymała Cię pod szkołą i zaczęła 

krzyczeć na Ciebie, że dokuczasz jej córce (a to jest prawda)? 

Jak byś zareagował na tę samą sytuację – gdyby jakaś mama zatrzymała Cię pod szkołą 

i zaczęła krzyczeć na Ciebie, że dokuczasz jej córce (ale to nie jest prawda; jest wręcz 

odwrotnie; to córka dokucza Tobie, ale mamie przekazała coś innego)? 

Jak myślisz, jak wyglądałyby później Twoje relacje z tą koleżanką? 
 

Trudno byłoby zachować spokój i opanowanie w tych sytuacjach, prawda? Jak powinno się 

postąpić? W jaki sposób chrześcijanin powinien reagować, gdy dotyka go zło lub 

niesprawiedliwość? 
 

Przeczytaj teksty biblijne ze str. 154. Zastanów się, do czego nas zachęcają. W jaki sposób 

chrześcijanie powinni reagować na zło. To bardzo ważne! 
 

Tak! Pan Bóg nie chce byśmy się mścili, ale przebaczali. Łatwiej jest odgryźć się komuś złym 

słowem, oczernić. Trudniej przyjąć prawdę, i np. powiedzieć: „Tak, nie uczyłem się. 

Zasłużyłem na dwójkę. W ogóle nie zaglądałem do tego przedmiotu w czasie zdalnego 

nauczania”. „Tak, krzyczałam na Ewę. Okłamałam was mówiąc, że nic mi nie powiedziała 

o tej sprawie, a później oczerniała mnie na messenger”. Trudno jest wyznać prawdę. Trudno 

jest wybaczyć. Trudno przyznać się do winy, łatwiej tłumaczyć i usprawiedliwiać lub 

obwiniać. Pan Jezus przebaczył na krzyżu. Pan Jezus mówi, byśmy miłowali nieprzyjaciół. 

Pan Jezus także prosi, byśmy dobrze czynili. Zawsze i każdemu! Tak, to trudna droga! Ale 

warto nią kroczyć i żyć ze spokojnym sumieniem. Zło, jak i dobro do nas wraca. 
 

Następnie przeczytaj teksty ze str. 155-156. Zastanów się: 

- Na czym polegał fenomen księdza Jerzego? 

- Dlaczego takie tłumy przychodziły na jego kazania? 

- O czym do nich mówił? 
 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był obrońcą prawdy i nie bał się jej głosić. 

Przeczytaj tekst: „Nie daj się zwyciężać złu…” ze str. 157 w podręczniku. To ważne słowa, 

bo z agresją, dokuczaniem, złośliwymi zaczepkami, obgadywaniem spotykamy się dość 

często. Jak należy wobec nich reagować? 
 

Złość to łatwe rozwiązanie! Szlachetność jest trudniejsza! 
 

Zastanów się (taki mały rachunek sumienia): 

- Czy bywam agresywny? 

- Czy przezywam innych? 

- Czy obgaduję innych? 

- Czy nękam słowem inne osoby: rodziców, kolegów? 

- Czy bywam złośliwy? 

- W jaki sposób reaguję na zło? 
 

I jeszcze na koniec mała uwaga. Gdy przebaczamy, już nie pragniemy zła dla drugiej osoby, 

nie szukamy zemsty. Pozwolę sobie tu zacytować św. Jana Pawła II: „Bóg nie przebacza zła, 



ale przebacza człowiekowi i uczy nas odróżniać sam zły czyn, który jako taki zasługuje na 

potępienie, od człowieka, który go popełnił, a któremu On daje możliwość przemiany. 

Podczas gdy człowiek skłonny jest utożsamiać grzesznika z grzechem”. I co jest moim 

zdaniem niezwykle istotne - przebaczyć to nie znaczy zapomnieć o złu!  

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Zapisz w ramce: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). 

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko zachęcał ludzi, aby prowadzili życie zgodne 

z prawdą, a na zło odpowiadali dobrem i przebaczeniem, a nie przemocą. 

 

 

Religia   

Katecheza 

24.06.2020 

Temat. Jezus przyszedł do nas. (temat 51 ze str. 166-167 w podręczniku) 

Opis zajęć.  

Pomódl się: Panie Boże, dziękujemy Ci za cały miniony rok szkolny. Dziękujemy Ci 

za Twoją opiekę w czasie zdalnego nauczania i epidemii. Wiemy, że nas kochasz i pragniesz 

dla nas dobra. Pomóż wszystkim moim koleżankom i kolegom odkryć, jak bardzo nas 

wszystkich miłujesz. Wskaż, czego od nas oczekujesz. Pociesz tych, którym jest ciężko. Miej 

w swojej opiece wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Uchroń nas od złego. 

Pomóż nam radośnie świętować niedzielę i pogodnie spędzić wakacje. Oddal pandemię. Chcę 

Cię także prosić o… (tu powiedz o co chcesz poprosić)„Ojcze nasz”.   

 

Celem  dzisiejszej katechezy jest ukazanie znaczenia i sposobów pielęgnowania więzi 

z Panem Jezusem. 

 

Przeczytaj opowiadanie pt. „Dotyk mistrza” ze str. 166 w podr., a następnie zastanów się: 

- Co zmieniło wartość skrzypiec? 

- Co symbolizuje tytułowy „dotyk mistrza”? 

- Dlaczego możemy powiedzieć, że każdy człowiek potrzebuje tego dotyku? 

 

Polecenie 1. 

Napisz, dlaczego każdy człowiek potrzebuje Bożej miłości. (krótko) 

 

Zauważ, że skrzypce zmieniły wartość, a to były ciągle te same, stare skrzypce. Ludzie mogą 

nas oceniać, kompletnie nie znając. Nie widzą wszystkich pokładów dobra i talentów, które 

w sobie mamy. Nie potrafią ich z nas wydobyć. Jedyną Osobą, która to zrobi jest Pan Jezus. 

Jego miłość wyzwala w nas prawdziwe piękno i bogactwo naszych zalet. Nie zapomnijmy 

o Nim w wakacje.  

Przeczytaj teraz tekst biblijny ze str. 166 w podr. Następnie odpowiedz ustnie: 

- Kto przyszedł do Pana Jezusa? 

- Co uczynił Pan Jezus? 

- Co zmieniło się w życiu niewidomego? 

 

Spotkanie Pana Jezusa z niewidomym odmieniło jego życie – zaczął widzieć świat Bożymi 

oczami. (Czasami ludzie widzą głównie zło, krytykują, narzekają, krzyczą, kłócą się – a Pan 

Jezus potrafi przemienić obraz świata, wycisza, pokazuje, co tak naprawdę jest ważne; 

przytula z miłością). Teraz wyobraź sobie, że to Ty przychodzisz do Pana Jezusa. Zastanów 



się, jaka jesteś, jaki jesteś. Pan Jezus dotyka Cię, podobnie jak niewidomego. Patrzy na Ciebie 

z miłością i czułością. Pomyśl, co czyni dla Ciebie Pan Jezus? 

 

Przeczytaj tekst „Dotyk Bożej miłości”, a następnie wykonaj polecenie.  

 

Polecenie 2.  

Napisz, w jaki sposób Pan Jezus „dotyka” ludzi w Kościele.  

Np. – w sakramentach świętych itd.  

 

Podsumowanie. Czy zastanawialiście się, dlaczego od pewnych ludzi bije coś niezwykle 

dobrego, pogodnego? Są cierpliwi, wysłuchają, nie narzekają, zawsze powiedzą coś dobrego, 

a po spotkaniu z nimi czujemy się lepsi; jakoś tak lekko na sercu. To ludzie, którzy zostali 

dotknięci przez Mistrza, którym jest Pan Jezus, przez Jego miłość. Kochające spojrzenie Pana 

Jezusa uzdrawia! Jest w stanie ukoić nasz niepokój, rozdygotane emocje. Pan Jezus widzi 

głębiej i więcej niż ludzie. Nie widzi tylko bałaganu w pokoju, niedrobionych lekcji, 

ściśniętych ust. Widzi w nas dobro! Widzi w nas więcej! Z Nim życie jest pełniejsze, bardziej 

pogodne i lepsze! Gdybym mogła Wam coś polecić, to oczywiście codzienną modlitwę 

i niedzielną Mszę Świętą, spowiedź, a także muzykę. Obecnie Internet jest pełen 

chrześcijańskiej muzyki w każdym gatunku muzycznym. Są artyści polscy, ale również 

i zagraniczni; od metalu, po pop, rock czy muzykę house. Trzeba szukać. Nie od razu 

znajdziemy to, co nam się spodoba, ale warto poświęcić trochę czasu. Kto już poczuł miłość 

Pana Jezusa nie jest taki sam. Ta miłość zaczyna od Niego promieniować.  

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Na dotyk Bożej miłości chrześcijanin powinien odpowiadać świadectwem życia. 

 

 
 

 



 

W Waszych podręcznikach na str. 167 jest poniższa piosenka. Podaję link, jeśli ktoś nie zna tego 

utworu; to wersja z rytmami w stylu reggae (jeśli ktoś lubi). 

   

Deus Meus - Dotknij Panie moich oczu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgi3cYzQESQ 

 

 

Błogosławionego wypoczynku w czasie wakacji! 
 


