
kl. VIII 

Lekcja 2 

Temat: Wierny syn przykazania. 

Witajcie. Mam nadzieję, że wykorzystujecie dobrze czas, aby przygotować się do egzaminów. Religią 

nie chcę was obciążać, ale inspirować. Żeby po powrocie do szkoły nie zrobiły się nam zaległości oraz 

braki w ocenach, przesyłam kolejną lekcję.  

 

- Na początek zastanów się, czym dla ciebie jest posłuszeństwo? 

- Przeczytaj fragment z podręcznika ze str. 86 (Łk 2, 41-52). Spróbuj sformułować trzy pytania do tego 

fragmentu: np. Dlaczego Jezus był właśnie w Świątyni Jerozolimskiej? Co czuła Maryja szukając Jezusa? 

Itp. Na te pytania nie musisz tu odpowiadać. Tylko chcę, abyś je zadał/a. Treścią ich może być  to czego 

nie rozumiesz, co cię interesuje lub ciekawi, itp. 

- Obejrzyj fragment vloga o. Adama Szustaka: https://www.youtube.com/watch?v=WpLuEMo2aTc 

(od 3min10sek do 10min). Zastanów się nad pytaniem: Jaką nową twarz chciałby nam Jezus pokazać?  

- Odpowiedz pisemnie na pytanie 3 (a i b) ze str. 87. (odpowiedź proszę na maila) 

Link do podręcznika: https://drive.google.com/open?id=10B6gpdTvyDksgqA_KJfslEz5O1cPhVHk  

 

Rozważania Drogi Krzyżowej – jeśli nie zostały mi oddane – proszę przesłać na mail 

tmoch@sp1piaseczno.pl lub przez e-dziennik 

 

Uwaga: Jeśli ktoś chce – a warto – otrzymać miłą ocenę to do końca tygodnia proszę o przesłanie 

propozycji „dobrych rad” z lekcji pierwszej. 

 

 

Ps. Życzę wam nadziei i pozytywnego (mimo wszystko) patrzenia na świat. Dziś jako obraz rodzący 

nadzieje, że wiara czyni człowieka szlachetnym osobą.  

- ksiądz Giuseppe Berardelli, z samego centrum epidemii, pod Bergamo - wiedząc że panuje drastyczny 

niedobór sprzętu medycznego, poprosił personel medyczny, żeby pod przysługujący mu respirator 

podłączyć kogoś młodszego, mającego większe szanse na przeżycie. Co więcej, był to respirator 

zorganizowany specjalnie dla księdza przez jego parafian. Ksiądz Berardelli zmarł. Wierny Chrystusowi 

i Jego nauczaniu do samego końca, aż po krzyż. 

- Jutro pogrzeb ks. Pawlukiewicza. Wiele lat mężnie żył z chorobą Parkinsona. Jak patrzeć na cierpienie? 

Posłuchajcie jego odpowiedzi: https://www.youtube.com/watch?v=nXn5cMQyp1Y  
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