
 

RELIGIA   

Klasa VIII – 13 maja 2020 

Zapisz w zeszycie  

Katecheza 

Temat: POKORA I PYCHA W MOIM ROZWOJU 

1. Odmów modlitwę: „Duchu Święty, który oświecasz”  

2. Przeczytaj test z katechizmu na str. 152-154. 

3. Przeczytaj fragment Pisma Swiętego i odpowiedz na pytania 

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w 

duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 

albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». A 

celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: «Boże, miej litość 

dla mnie, grzesznika!» Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten”.  (Łk 18,10-14a). 

Poszukajcie kontrastów w postawach faryzeusza i celnika. 

– Co zrobili faryzeusz i celnik po wejściu do świątyni? 

– Co mówili o sobie? 

– Co mówili o innych? 

– Który z modlących się odszedł usprawiedliwiony? 

 

4. Przepisz dany synonim do odpowiedniej postaci  

Faryzeusz Celnik Faryzeusz Celnik 

  

 

 

 

 

Propozycje synonimów: 

arogancja, zuchwałość, cichość serca, nadętość, potulność, duma, pyszałkowatość, 

oddanie, hardość, prostota, ważniactwo, przemądrzałość, zarozumiałość, 

wyniosłość, próżność, samochwalstwo, dyspozycyjność, posłuszeństwo, skromność, 

skrucha, umiar, zaufanie, zgodność… 

 

5. Zapisz w zeszycie notatkę 

Faryzeusz i celnik są przykładem postaw pychy i pokory. Współcześnie pokora zatraciła swoje pierwotne 

znaczenie. Przez błędne jej pojmowanie człowiek, który kieruje się w życiu pokorą, jest uważany za 

nieudacznika, który nie ma swojego zdania i łatwo się podporządkowuje innym. Jest to błędne rozumienie 

pokory. We wszelkich relacjach międzyludzkich zaczyna królować pycha. 

     

Zadania prześlij 13 maja do godziny 16:00 na adres: beatamarcinska1@wp.pl lub na      

Messengera. Wykonaj zdjęcie zeszytu i dołącz je do wiadomości (notatka, tabelkę oraz odpowiedzi na 

pytania) 

 

 
Dzisiaj 13 maja - Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Zaśpiewaj pieśń „Z dalekiej Fatimy” – 

poniżej link do pieśni.  

https://www.youtube.com/watch?v=rxnEmbwqe8w 
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