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14 

Temat: 
Papież Polak – św. Jan Paweł II 

 

Cel lekcji Poznaję sylwetkę i życie św. Jana Pawła II 

 

WSTĘP 

W poniedziałek 18 maja 2020 przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 

Warto w związku z tym przypomnieć sobie, czy poznać kilka informacji o nim.  

Znalazłem przygotowaną na tę okazję prezentację, które proszę przejrzeć  

(uwaga – na poszczególnych slajdach znajdują się miejsca, na które trzeba kliknąć, 

by zobaczyć co się pod nimi kryje) 

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-

jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJO-

pOeb7OuECRY0 

 

LITANIA 

Poniżej umieszczam link do litanii do św. Jana Pawła II. 

http://www.sanktuariumjp2.pl/niezbednik  

Pomódl się tymi słowami w intencji Polski i swojej rodziny/ 

 

ZALEGŁOŚCI 
Wciąż czekam na zaległe prace od niektórych 

DO DZIEŁA! 

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

 

[można też wybrać się do kościoła – w maseczce!] 

 

 

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
http://www.sanktuariumjp2.pl/niezbednik
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Kocham odpowiedzialnie i nieegoistycznie – VI przykazanie 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie VI przykazania Bożego 

 

WSTĘP 

VI przykazanie i wynikające z niego nakazy i zakazy budzą wiele kontrowersji. 

To dlatego, że dotyczą bardzo ważnej i pięknej sfery człowieka – seksualności. 

Wielu mówi, że to przykazanie nie jest już na dzisiejsze czasy.  

A ja chcę Wam zaproponować, odkrycie tego, że choć wypełnienie go do końca  

(jak wszystkich przykazań) jest trudne, to ten trud jest potrzebny,  

by tę ważną i piękną sferę ochronić przed zranieniem i wykorzystaniem. 

 

KLIKNIJ 

Posłuchaj krótkie katechezy, która póki co bez szczegółów nakreśla dwie wartości, 

których dotyczy 6 przykazanie: 

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

Spójrz na planszę dot. 6 przykazania i zobacz, co rani prawdziwą miłość 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/12/nie-cudzołóż.pdf  

 

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać  

do zeszytu  

zaznaczam  

na żółto!) 

TRESĆ: NIE CÓDZOŁÓŻ  

WARTOŚĆ – Prawdziwa miłość i trwałość małżeństwa 

WARTO NIE WARTO 

• Umieć czekać na prawdziwą miłość 

• Kochać prawdziwie – bardziej dawać 

coś z siebie, niż brać 

• Okazywać miłość (odpowiedni do każ-

dej relacji) 

• Być wiernym,  

• Szanować płeć przeciwną 

• Dać się zawładnąć popędowi 

• Być egoistą i zaczynać od siebie 

• Uwieść kogoś, wykorzystać seksualnie 

• Korzystać  pornografii, masturbować się 

• Współżyć poza małżeństwem  

• Lekceważyć Bożą naukę o miłości  

 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 
 

 

DLA CHĘTNYCH 

VI przykazanie wymaga zachowania czystości przedmałżeńskiej.  

Jest wiele argumentów, które przemawiają za czystością  

i wcale nie jest to ten, że „Bóg tak chciał”. 

W Internecie znajdziesz te przeróżne argumenty (normalnie byśmy o nich poga-

dali…). Poszukaj ich, poczytaj i w ramach pracy odpowiedz na poniże pytanie: 
 

Który z argumentów za czystością przedmałżeńską (nawet jeśli nie jesteś w 100% 

przekonany/a do tego stanowiska) przekonuje Cię najbardziej?  

Wybierz jeden i uzasadnij swój wybór (najbardziej mi idzie o uzasadnienie) 

https://www.youtube.com/watch?v=ECAT_MbUJhM
http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/12/nie-cudzołóż.pdf


 



 

 

 



 


