
Zasady zdalnej pracy z uczniami w dniach od 27.04.2020 roku do 22.05.2020 roku. 

 

Religia. 

 

1. Zadania wraz z poleceniami, krótkim wyjaśnieniem oraz treścią do zapisania, będą wysyłane dzień przed lekcją 

religii zgodnie z planem lekcji.  

2. Odpowiedzi indywidualne i zadania należy przesłać przez pocztę elektroniczną do katechety na maila: 

lapazbig@vp.pl 

3. Zadania z poniedziałku, wtorku i środy należy rozwiązać najpóźniej do piątku do godziny 16.00.  

4. Zadania z czwartku i piątku należy rozwiązać najpóźniej do wtorku następnego tygodnia do godziny 16.00. 

5. Ocena zadania będzie odsyłana do ucznia na podany przez niego adres poczty najpóźniej do poniedziałku. 

6. W zadaniach liczy się: poprawność wykonania ćwiczenia, staranność oraz czas wysłania odpowiedzi.  

7. Za wszystkie obowiązkowe zadania uczeń otrzyma ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.  

8. Otrzymane oceny z pracy zdalnej zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego. 

 

Religia - KLASA VIII A. 

Drodzy uczniowie.  

Realizujemy kolejny temat.   

Temat: Troska o potrzeby Kościoła 

Cele katechetyczne: 

– przedstawienie, dlaczego każdy ochrzczony powinien troszczyć się o potrzeby Kościoła;  

-  omówienie sposobów troski o potrzeby Kościoła; 

 

  Dzisiejsza katecheza ma nam uświadomić potrzebę wzajemnej pomocy, jaka wynika z przykazania 

kościelnego, zwłaszcza tak aktualna w obecnym czasie. 

 

1. Każdy jest odpowiedzialny za swoją rodzinę, ale także nie możemy zostać obojętni wobec niedoli innych 

ludzi – dlatego wiele osób działa aktywnie w różnych fundacjach charytatywnych. A Kościół?  

Czy też powinniśmy troszczyć się o potrzeby Kościoła? 

 

2. W oparciu o tekst Pisma Świętego uzupełnij poniższą tabelkę.  

Odpowiedz na pytania i dowiedz się, jak wyglądała troska o potrzeby Kościoła w czasach Apostołów. 

 

Jak troska o potrzeby Kościoła wyglądała w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich? 

Jak tłumaczono potrzebę wspierania materialnego Kościoła? 

Czy Apostołowie zebrane dary rozdzielali tylko między sobą czy dzielili się z ubogimi? 
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Jak troska o potrzeby Kościoła wyglądała  

w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich? 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących, 

żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko 

mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką 

łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele 

pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze 

/uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. 

Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, 

nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy Syn 

Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą 

posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów”. 

(Dz 4,32-37) 

 „Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać 

składkę na rzecz świętych w Jerozolimie. Uznały za 

stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie 

otrzymali udział w ich dobrach duchowych powinni im za 

to służyć pomocą doczesną”. (Rz 15,26-28b) 

Jak tłumaczono potrzebę wspierania materialnego 

Kościoła? 

„Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich 

swoich dóbr temu, kto go naucza”. (Ga 6,6) 

 „Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym 

żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej 

owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej 

mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? 

Czy nie wspomina o tym także Prawo? Napisane jest 

właśnie w Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi 

młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, czy też 

powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo 

przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz 

 ma orać w nadziei, a młocarz – /młócić/ w nadziei, że 

będzie miał coś z tego. Jeżeli więc my zasialiśmy wam 

dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w 

żniwie waszych dóbr doczesnych? Jeżeli inni mają udział w 

waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie 

korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy 

wszystko byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii 

Chrystusowej. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się 

około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują 

przy ołtarzu, mają udział w /ofiarach/ ołtarza? Tak też i Pan 

postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą 

Ewangelię”. (1 Kor 9,7-14) 

Czy Apostołowie zebrane dary rozdzielali tylko 

między sobą czy dzielili się z ubogimi? 

„byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się 

czynić”. (Ga 2,10) 



 

3. Nowy Testament wyraźnie pokazuje, że pierwsze wspólnoty chrześcijańskie poczuwały się do obowiązku 

wspierania materialnie Kościoła, a także do troski o ubogich. Troska o dobro Kościoła  wyraża się dzisiaj 

poprzez troskę o dobro duchowe, materialne oraz świątynię, parafię, diecezję i cały Kościół powszechny.  

 

4. „Potrzeby wspólnoty Kościoła” to między innymi.:  

troska o liturgię (ministranci, schola…); 

chorych, cierpiących, samotnych w parafii; 

osoby starsze; 

zaniedbane dzieci i młodzież (np. świetlice parafialne).  

bezrobotnych i ich rodziny; 

dbanie o wystrój kościoła (sprzątanie, dekoracja…);  

opłaty za media w kościele, podatki, ubezpieczenie;  

ofiary na rzecz Kościoła Powszechnego (misje, „świętopietrze”, …).  

 

5. Jak mamy dbać o potrzeby Kościoła określają uczynki miłosierdzia co duszy(pouczać, radzić, pocieszać, 

umacniać, przebaczać, krzywdy cierpliwie znosić) i co do ciała (nagich przyodziać, głodnych 

nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, chorych i więźniów nawiedzić, umarłych grzebać). 

 

6. Zapisz w zeszycie: 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół. Może to czynić poprzez uczynki miłosierdzia wyrażone  

w najprostszych gestach, np. podzielenie się z kolegą z klasy kanapką, znalezienie czasu na pomoc w nauce 

koleżance, pomoc w akcjach charytatywnych organizowanych w parafii itp. 

 

  Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 

 

 

Propozycja do oceny Celującej. 

 

Na Celujący. Zachęcałam  uczniów do wykonania pracy plastycznej w ramach zad. nr 6 projektu "ABC 

krucjaty Miłości na co dzień" i zad. nr 7 - plakat z cytatami o prymasie. Prace przyjmuje drogą mailową 

Pani Ewa Jakóbek-Jezioro. Są to zadania z Konkursu o Patronie Szkoły organizowane przez 

Stowarzyszenie Szkół Prymasowskich. Każdy kto weźmie udział w konkursie otrzyma także ocenę 

Celującą z religii! Zachęcam. 

 

Tematy zadań poniżej. 

6. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”. / 
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun. 

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: 

a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek. 

 

 

 

 

 



– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem, 

–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun. 

W razie pytań, proszę kontaktować się z Panią Ewą Jakóbek. ewajot2@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:ewajot2@gmail.com

