
Szanowni Uczniowie! Informację o podręczniku do klasy ósmej podałam w zeszłym 

tygodniu.   

 

Powtórzenie. Czy umiałabyś/umiałbyś wymienić symbole Ducha Świętego i wyjaśnić jeden 

z nich?  

 

Religia 7a 

19.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Apostoł prawdy – Święty Tomasz z Akwinu.. (Temat 40, str. 108-109 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą 

obchodzić swoje święto, za maturzystów i studentów zdających egzaminy oraz o zdrowie dla 

polskich górników. „Anioł Pański”, „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie najważniejszych faktów z życia św. Tomasza 

z Akwinu. 

 

Najpierw przeczytaj tekst pt. „Pozycja Kościoła w średniowieczu” i postaraj się krotko 

scharakteryzować ówczesną sytuację Kościoła. Zauważ, że średniowiecze było czasem 

działalności wybitnych filozofów i teologów. 

 

Przeczytaj znaczenie terminu: „teologia” ze słowniczka (str. 109). 

 

Bywa, że w życiu zatrzymujemy się tylko na tym, co my sami uważamy za prawdę. Mamy 

swoje zdanie na jakiś temat, także dotyczący Pana Boga i spraw wiary. Ale czy nasze zdanie 

naprawdę musi być dobre i właściwe? Święty Tomasz szukał prawdy o Panu Bogu; nie 

dowodu na pewność swoich przemyśleń, ale prawdziwego obrazu Pana Boga. Był bardzo 

pracowity. Żył w XIII wieku i był jednym z najwybitniejszych teologów Kościoła. Przeczytaj 

pozostałe teksty ze str. 108 i 109 w podr., a następnie wykonaj polecenie. 

 

Polecenie. 

a) Wymień tytuły pieśni eucharystycznych ułożonych przez św. Tomasza. 

b) Ile argumentów podał św. Tomasz na istnienie Pana Boga? 

c) Jakimi cechami charakteru odznaczał się św. Tomasz?  

d) Gdzie wykładał teologię? 

 

Zastanów się, czego możesz się od niego nauczyć. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Święty Tomasz z Akwinu, wybitny teolog i filozof (żył w XIII wieku) uczy, że można 

pogodzić poznanie rozumowe z wiarą. Pokora i umiłowanie prawdy doprowadziło go do 

świętości. 

 

PRACA DOMOWA. 

Zastanów się, w jaki sposób podchodzisz do szkolnych obowiązków.  

Pomódl się za siebie, byś wzorem św. Tomasza był pracowity i dokładny w spełnianiu 

szkolnych i domowych obowiązków oraz za wszystkich ludzi, aby szukali prawdziwego obrazu 

Pana Boga. 


