Tydzieo obowiązywania: 20 - 24 kwietnia 2020
Katecheza 5 (44 w podręczniku)
Temat: Kultura chrześcijaoska w Europie i Polsce
Cel: Ukazanie przejawów chrześcijaoskiego dziedzictwa Europy i Polski
Kultura chrześcijaoska to całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości wynikający z zasad
nauczania Jezusa Chrystusa, który wzywa do miłości Boga i bliźniego oraz do dawania świadectwa
wiary w codziennym życiu.
Człowiek jest istota twórczą i rozwijającą się, co potwierdza Jezus w swoim nauczaniu mówiąc, by
naśladowad Boga w Jego doskonałości i rozwijad swoje talenty.
(1) Sercem kultury chrześcijaoskiej jest Chrystus i Jego nauka.
Chrześcijaostwo wywarło wielki wpływ na rozwój kultury (2) Europy. Przejawem tego były licznie
wznoszone kościoły i niezwykle potężny rozwój sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki i
literatury. Najważniejszą rolę w rozwoju oświaty odegrał Kościół.
(2 c.d.) Dla Polski przełomem był chrzest, który umocnił jej pozycję w Europie i włączył ją w zasięg
zachodnich wpływów kulturowych. Dzięki chrześcijaostwu rozwijało się w Polsce budownictwo
sakralne i użytkowe.
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z
fioletowego pola (str. 101) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie
powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również
wyślij.

Katecheza 6 (45 w podręczniku)
Temat: Powszechne powołanie do świętości
Cel: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowanie powołania do świętości
(1) Powołanie to wezwanie człowieka przez Boga do określonego sposobu życia, do wypełniania
wyznaczonych mu zadao stosownych do jego uzdolnieo.
Świętośd to doskonałośd w zjednoczeniu z Bogiem.
Wszyscy w Kościele są powołani do świętości, ponieważ posiadają zdolnośd do miłowania Boga.
(2) Istotą świętości jest miłośd do Boga i drugiego człowieka. Bóg wszystkich powołuje do świętości.
Matką Teresa z Kalkuty potwierdziła bardzo wyraźnie, mówiąc że "świętośd nie jest przywilejem dla
wybranych, ale obowiązkiem wszystkich".
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z
fioletowego pola (str. 105) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie
powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również
wyślij.

