
  

Klasa IV b   

Data Realizacji 16.04.2020  

Temat : Kult Maryi i świętych w rodzinie  

Cel ogólny: Ukazanie podstawowych prawd związanych z kultem Maryi i świętych w rodzinie 

Uczeń zna święta i uroczystości maryjne   

wie, jak Kościół oddaje cześć świętym w roku liturgicznym zna podstawowe fakty z życia rodzinnego św. 

Stanisława Kostki, św. Maksymiliana Kolbego, św. Jana Pawła II Uczeń (umiejętności):  

potrafi zinterpretować czytania mszalne uroczystości maryjnych i wybranych świętych potrafi 

scharakteryzować liturgiczne i pozaliturgiczne formy oddawania czci Maryi i świętym  

wyjaśnia znaczenie życia rodzinnego dla wzrostu w świętości  

  

https://www.youtube.com/watch?v=a84MjNYNLJM  

  

Notatka : Prawdziwe nabożeństwo do Maryi i  świętych to prośba o ich wstawiennictwo oraz 

próba naśladowania ich cnót. Święci nie odbierają czci dla siebie, nie są kimś na kształt bóstw 

pogańskiego panteonu. Są to nasi bracia i siostry w wierze, którzy przed nami ukończyli życie, 

a teraz są w niebie – tam modlą się za nas do Boga, wypraszają nam łaski i uczą nas, jak żyć, 

aby osiągnąć niebo.  

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4  

Zadanie znajdź w Internecie życiorys swojego patrona i przeczytaj go – czyim jest patronem?   

  

  

Data realizacji 21.04.2020  

Temat : Pogrzeb chrześcijański w rodzinie 

 Cel ogólny: ukazanie wartości pogrzebu chrześcijańskiego przezywanego w rodzinie  

Uczeń  

rozumie potrzebę poproszenia kapłana do chorego (umierającego) wie 

komu udziela się pogrzebu chrześcijańskiego  

zna przypadki kiedy nie może być udzielony pogrzeb chrześcijański  

potrafi odnaleźć się w trudnej sytuacji pogrzebu najbliższych jako 

wierzący żyje nadzieją życia wiecznego i zmartwychwstania .  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs co dzieje się na końcu życia ?  

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

Pogrzeb katolicki  

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów, ale jest 

obrzędem liturgicznym Kościoła. Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i 

zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w 

drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a 

żywym niesie pocieszenie.  
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Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:  

Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan 1184: § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych 

oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:  

  

    notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;     osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z 

motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;     inni jawni grzesznicy, którym nie można 

przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.  

https://www.youtube.com/watch?v=1eE3J49XOkw  
  

Zgłoszenie pogrzebu:  
  

- przybycie do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu (dopiero po 

ustaleniu z księdzem konkretnego terminu informujemy firmę pogrzebową);  

- należy przynieść Kartę Zgonu wydaną przez lekarza (pozostaje ona w kancelarii);  

- należy przynieść oryginalny Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg;     

- jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii trzeba dostarczyć z parafii 

zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że 

osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim;  

   

https://prezi.com/ijfaa00obm2u/funus-pogrzeb/ pogrzeb w literaturze i sztuce  
  

Żałoba i pamięć o zmarłych  

Po pogrzebie rozpoczyna się dla rodziny czas żałoby, będący swoistego rodzaju wyrazem 

pamięci. Żałoby nie można uniknąć, można jedynie zagłuszyć uczucia, jakie jej towarzyszą. 

Żałoba to nazwa stanu psychicznego i kulturowego po utracie na zawsze bliskiej osoby. Czas 

żałoby jest czasem, w którym ludzie potrzebują innych ludzi, ważna jest wtedy sama obecność 

kogoś bliskiego.  Żałoba po zmarłym przejawia się w różnego rodzaju modlitwach. 

Najdoskonalszą formę modlitwy za zmarłych stanowi Msza święta.   

https://www.youtube.com/watch?v=X52tX47AxE0  
  

Data realizacji 23.04.2020  

Temat : Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa Katolickiego i Konkordatowego 

Cel ogólny: zaznajomienie z wymaganiami formalnymi odnoście ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.  

Uczeń :  

zna terminy potrzebne do dostarczenia  dokumentów urzędowych  

Wie jaki rodzaj dokumentów dostarczyć w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego  

Zna procedurę przeprowadzenia przygotowania bezpośredniego  do sakramentu małżeństwa  

https://www.youtube.com/watch?v=T2RlgmCPFNU nowe wytyczne 2020   
  

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) 

najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!   

  

Wymagane są  następujące dokumenty:   
  

1. świadectwo chrztu (z adnotacją o bierzmowaniu lub:),  
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2. świadectwo bierzmowania,  

3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,  

4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,  

5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej,  

6. poświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,  

7. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,  

8. dyspensę Ordynariusza i zezwolenie sądu opiekuńczego dla nieletnich (przed 18 rokiem życia)  

  

Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.  

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas 

spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz 

liturgia tego sakramentu.   
  

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego 

dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu. Jeżeli zamieszkują 

razem, lub są po ślubie cywilnym jest jedna spowiedź przed ślubem.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=NeUgrIyfcJ4  
  
  

Data realizacji 28.04.2020  

Temat : Przygotowanie do sakramentu małżeństwa  

Cel ogólny: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości nt przygotowania do sakramentu 

małżeństwa.  

Cele szczegółowe: Uczeń  

zna znaczenie sakramentu małżeństwa  potrafi wyjaśnić etapy przygotowania do sakramentu 

małżeństwa: dalsze, bliższe, bezpośrednie wie kto może zawrzeć ważny sakrament małżeństwa 

w Kościele Katolickim (wytyczne 2020)  
  

https://przemyska.pl/rodzina-przygotowanie-do-malzenstwa/  

https://drive.google.com/file/d/1wThswscgcHj2tePTSOrAOLXS4GPYC5Yg/view  
  
  
  

Uwaga! Materiały z przepracowanych lekcji zostaną ocenione po powrocie do szkoły.  
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