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Data realizacji 26. 03 2020 

Temat: Maryja- Matka Świętej Rodziny  

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

Temat zaczęliśmy omawiać na lekcji tu jest jego dokończenie. 

 

Data realizacji 3.03-2020 

Temat: Posługi świeckich w liturgii. 

 

Zapoznaj się z poszczególnymi posługami świeckich w liturgii : 

https://liturgiaecclesiae.pl.tl/Podzia%26%23322%3B-funkcji-w-zgromadzeniu%2C-

udzia%26%23322%3B-%26%23347%3Bwieckich-w-liturgii.htm 

 

Data realizacji 2.04 2020 

Temat: Bezcenny dar życia  

Wejdź w podane linki 

Zweryfikuj swoje wiadomości   z  nauczaniem Kościoła nt. życia  

 

Zapłodnienie in vitro 

 (Ks. J. Kaleta, Zapłodnienie in vitro. Szansa czy ślepy zaułek?,  

https://adonai.pl/nieplodnosc/?id=32 

Oraz posłuchaj :https://www.youtube.com/watch?v=1V96-g_68wk 

 

Antykoncepcja 

http://www.wikijp2.pl/index.php?title=Antykoncepcja 

Oraz posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=eTsDzeIZbd8 

 

Klonowanie  

http://mateusz.pl/ksiazki/ajk-abcb/ajk-abcb-14.htm 

Oraz posłuchaj https://slideplayer.pl/slide/9115339/ 

 

Data realizacji 7.04 2020 

Temat:  Wybieram życie.  

Poszerz swoje informacje o nauczanie kościoła w wybranych kwestiach.  

 

Piąte przykazanie zakazuje jako głęboko sprzecznych z prawem moralnym (ciężki grzech) takich działań, jak: 

Zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, i współdziałanie z nim; Bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako 

cel lub środek, jak również współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałożenie kary ekskomuniki, 

ponieważ życie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny w 

całej swej integralności; Eutanazja bezpośrednia, która polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, 

chorych lub umierających; Samobójstwo i dobrowolne współdziałanie z nim, ponieważ sprzeciwia się głęboko 

miłości Boga, miłości samego siebie i bliźniego; gdy chodzi  o odpowiedzialność, to może być ona zwiększona, 

z racji zgorszenia, lub zmniejszona, gdy samobójstwo jest popełnione z powodu ciężkich zaburzeń psychicznych 

lub dużego strachu. (KKK 470) 

https://www.slideshare.net/b.walaszczyk/przykazanie-pite-prezentacja 
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Data realizacji 9.04.2020 

Temat: Misterium paschalne a życie rodzinne 

Zaplanuj swoje rodzinne uczestnictwo  W Triduum Sacrum , a w obecnych warunkach  przeżyj je z 

najbliższymi przed telewizorem lub w Internecie.   

Triduum Sacrum 

Niezwykle ważnym dla chrześcijan wydarzeniem jest Triduum Paschalne, czyli trzy najważniejsze dni 

roku liturgicznego, w czasie których wierni przeżywają na nowo, w sposób bardzo uroczysty,  pamiątkę męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

https://slideplayer.pl/slide/826633/ 

https://adonai.pl/wielkanoc/?id=154 

 

W razie wątpliwości proszę pisać na Messenger  (wtorek, czwartek 
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