
Klasa II c  

16.06.2020 

Temat: Czym dla wierzącego jest nadzieja?  

 

Cel: Ukazanie prawdy o potrzebie kierowania się nadzieją chrześcijańską w życiu codziennym 

 
Temat: Nadzieja 

1. „Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei” – co według Ciebie JPII ma na myśli? 

Co według JPII znaczy „więcej być”? 

 

 (źródło: Youtube: Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei – Jan Paweł II czas 2,10) 

 

2. Nauczanie Kościoła Katolickiego nt. cnoty nadziei.  

                                          (Wypisz co nt. nadziei mówi Kościół w swoim nauczaniu) 

 

(źródło: www.teologia.pl      KKK 1817 – 1821, KKK 2090 - 2092 ) 

 

 

3. Pismo Św. nt. nadziei. ( okreś swoimi słowami znaczenie tych słów) 

a) Flp 4, 6-7         

 Dziękczynienie powinno towarzyszyć każdej naszej błagalnej modlitwie. Taka postawa otwiera 

nasze serca na Boży pokój. 

b) J 14,1 

Bóg jest większy od wszystkich dotykających nas trudności. W Jezusie pokonał wszelki grzech 

i śmierć. 

c) Ps 145, 15 

W naszych trudnościach nigdy nie jesteśmy sami – Bóg zawsze jest gotów nam pomóc. 

d) Syr 1, 23 

Cierpliwość to cnota, którą możemy w sobie umacniać w ciężkich chwilach. 

e) Ps 40, 18 

Nadzieja pozwala spojrzeć na siebie w prawdzie i z pokorą prosić o Bożą pomoc. 

f) 1 J 5, 14-15 

Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb i spełnia je, jeśli są zgodne z Jego wolą. 

g) 1 P 5, 7 

Nie bójmy się oddawać wszystkich trudności Panu Bogu. 

 

4. Po wykonanej pracy zastanów się, które słowa przyniosły Ci najwięcej pocieszenia i umocniły Twoją 

nadzieję. Postaraj się poprzez sms-a, FB lub inny komunikator społecznościowy podzielić się tą myślą z 

inną osobą – szczególnie tą, z którą już od jakiegoś czasu nie rozmawiałeś.  

 

Zadanie na dziś: Bądź apostołem NADZIEI!  

 

                     (Temat  zapisz w zeszycie wraz z uzupełnionymi punktami od 1 do 3) 

 

 

 

 

18.06.2020 

http://www.teologia.pl/


 

Temat:  Święty Józef – mój patron. 

 

Cel: Ukazanie postaci św. Józefa jako męża ojca mężczyzny -wzoru do naśladowania.  

 

 

1. Wysłuchaj materiału: Ballada o św. Józefie.  
https://www.youtube.com/watch?v=2NOjRmRn0K4 (4 minuty 20 sekund) 

 

- Wypisz jakimi cechami odznaczał się św. Józef? 

 

 

 

- Wymień wydarzenia biblijne w których jest mowa o św. Józefie? 
 

 

 

 

2. Przeczytaj fragmenty  katechezy Papieża Franciszka o św. Józefie z okazji 

uroczystości św. Józefa 19 marca. 

 https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/papiez-franciszek-wskazuje-na-sw-jozefa-

wzor-wychowawcy,286083 

 

Odpowiedz na pytania. Podkreśl odpowiednie fragmenty w tekście. 

 

 

- Jaką rolę w wychowaniu Jezusa pełnił św. Józef? 

 

 

- Czyim patronem jest św. Józef? Podaj grupy ludzi jakie wymienia Papież. 

 

 

- Jakie zadanie kieruje do ojców Papież Franciszek? 
 

…………………………………………………… 

Spójrzmy na Józefa jako wzór wychowawcy, który opiekuje się i towarzyszy Jezusowi w 

procesie Jego wzrostu "w mądrości, w latach i w łasce", jak mówi Ewangelia. Nie był on ojcem 

Jezusa, ojcem Jezusa był Bóg. Jednak był on dla Jezusa jak ojciec, aby wzrastał w mądrości, 

latach i łasce. 

Zacznijmy od wieku, który jest wymiarem najbardziej naturalnym, wymiar rozwoju 

fizycznego i psychologicznego. Józef wraz z Maryją zatroszczył się o Jezusa przede wszystkim z 

tego punktu widzenia, to znaczy, że Go "wychowywał", troszcząc się, aby nie zabrakło Mu tego, 

https://www.youtube.com/watch?v=2NOjRmRn0K4
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/papiez-franciszek-wskazuje-na-sw-jozefa-wzor-wychowawcy,286083
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/papiez-franciszek-wskazuje-na-sw-jozefa-wzor-wychowawcy,286083


co niezbędne dla zdrowego rozwoju. Nie zapominajmy, że troskliwe strzeżenie życia Dzieciątka 

pociągało za sobą także ucieczkę do Egiptu, trudne doświadczenie życia jako uchodźcy - Józef 

wraz Maryją i Jezusem byli uchodźcami - by uniknąć groźby Heroda. Następnie, po powrocie 

do ojczyzny i zamieszkaniu w Nazarecie, był cały długi okres życia ukrytego Jezusa w łonie 

Świętej Rodziny. W tych latach Józef nauczył Jezusa również swej pracy, Jezus nauczył się 

zawodu cieśli, od swojego Opiekuna Józefa. W ten sposób Józef kształcił Jezusa. 

Przejdźmy do drugiego wymiaru edukacji Jezusa - "mądrości". Pismo Święte mówi, że 

podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska (por. Prz 1,7; Syr 1,14). …………..Józef był dla Jezusa 

wzorem i nauczycielem tej mądrości, która karmi się Słowem Bożym. Możemy pomyśleć o tym, 

jak Józef wychowywał małego Jezusa, by słuchał Pisma Świętego, zwłaszcza towarzysząc mu w 

szabat w synagodze w Nazarecie, aby Jezus usłyszał tam Słowo Boże. 

………………………………………. 

Drodzy bracia i siostry, misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa i 

niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej opiece nad 

Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla 

każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca. Powierzam więc jego opiece wszystkich 

rodziców, kapłanów, którzy są ojcami i tych, którzy mają pełnić w Kościele i w społeczeństwie 

rolę edukacyjną. 

……………….Czy są na placu ojcowie? Podnieście rękę! Jak jest was wielu! - 

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia w wasz dzień! Proszę dla was o łaskę bycia bardzo 

blisko waszych dzieci, pozwalając im się rozwijać, ale będąc bliskimi. One was potrzebują, 

potrzebują waszej obecności, bliskości, miłości. Bądźcie dla nich tacy jak św. Józef, bądźcie 

opiekunami ich rozwoju w latach, mądrości i łasce, opiekunami drogi ich życia i podążajcie 

wraz z nimi. I poprzez tę bliskość staniecie się prawdziwymi wychowawcami.  

………………………………………………………. 

 

3. Wyjaśnij swoimi słowami jak rozumiesz poniższe cytaty o ojcostwie. Napisz 

własne wyjaśnienie każdej myśli. Źródło: https://www.gosc.pl/doc/5668925.8-

pieknych-cytatow-o-byciu-ojcem 

 

https://www.gosc.pl/doc/5668925.8-pieknych-cytatow-o-byciu-ojcem
https://www.gosc.pl/doc/5668925.8-pieknych-cytatow-o-byciu-ojcem


„Dla dziecka nie ma większego bohatera jak tata, który z całego serca kocha mamę. 

Wygrywanie ojcostwa zaczyna się od wygrywania małżeństwa.” (ks. Marek Dziewiecki)” 

 

 

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.” (G. Herbert) 

 

 

„Ojciec powinien ciągle dawać, żeby czuć się szczęśliwym. Wciąż dawać, to znaczy być ojcem.” 

(Ojciec Goriot) 

 

 

„Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie!” (Prz 4,1) 

 

 

„Miłość to ojciec ratujący dzieci z płonącego budynku, wynoszący je i ginący przy tym. Kiedy 

kochasz przestajesz żyć dla siebie, żyjesz dla innej osoby.” (Philip Kindred Dick) 

 

 

4. Zadanie domowe: 

 

-Pomódl się dziś za swojego tatę szczególnie. Jeśli to możliwe poświęć jemu dziś jak 

najwięcej czasu osobiście (telefonicznie czy przez internet -jeśli jest nieobecny dłuższy 

czas w domu.) 
 


