
Klasa 1Lg, 1Fg, 1Ag, 1Dg 

Szczęść Boże, 

Zapraszam Cię do modlitwy Akt wiary. 

TEMAT: Niebezpieczeństwa zagubienia w wierze. 

(Temat lekcji na 2 godziny lekcyjne) 

Cel Katechezy: 

Dziś zastanowimy się  nad obecnością Boga w naszym życiu, który działa w życiu każdego 

człowieka.  

Zwrócimy uwagę na piękno życia na drodze wiary i głębokiej świadomości swej egzystencji. 

Cel katechezy: 

- Uczeń wie, że wśród różnych propozycji zabawy i życia beztroskiego, człowiek może 

odnaleźć drogę wiary 

- Potrafi podać przykłady obecności Boga w swoim życiu 

 

Wprowadzenie  

Zastanów się : 

Czy młody człowiek, wśród banałów współczesnego, beztroskiego życia ma możliwość 

znalezienia innej drogi? Drogi spełnienia, ze świadomością otaczającego świata? Drogi 

głębokiej wiary, która pomaga zdobywać szczyty? Drogi czynienia dobra i dawania przykładu 

innym? Drogi zwycięstwa?  

Czy znacie osoby które według was żyli życiem celowym, sensownym, zwycięskim. Czy 

znacie w swoim środowisku bądź w rodzinie, może osobę historyczną czy znaną współcześnie, 

kogoś o kim moglibyście powiedzieć, że przeżył, bądź żyje, spełnionym życiem? 

Zapraszam Was do posłuchania świadectwa: Od 23’50” do 27’56” 

Świadectwo Natalii Wrzesień wygłoszone podczas czuwania z Ojcem Świętym w Brzegach, 

link: https://www.youtube.com/watch?v=F3_eq1KkkWU 

 • Który moment historii Natalii może być odczytany jako przypadek, mimo, że było to 

działanie Boga?  

•Jak potoczyłaby się historia dziewczyny, gdyby nie posłuchała głosu sumienia?                                                     

 • Czego uczy ciebie świadectwo tej dziewczyny? Jakie zdanie ze świadectwa najbardziej ciebie 

zastanowiło?  

Proszę odczytaj fragmentu Pisma Świętego - J 20, 24- 29. 

http://www.biblijni.pl/J,20,24-29 

Odpowiedź na pytania do zeszytu. 

1. Św. Tomasz to człowiek niewierny czy wątpiący? Uzasadnij. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3_eq1KkkWU
http://www.biblijni.pl/J,20,24-29


2. Dlaczego żądamy dowodów zanim uwierzymy? 

KIM JEST CZŁOWIEK WĄTPIĄCY? 

Wątpiący to ten, który przestał wierzyć Słowu Boga, Jego życzliwości i wierności, miłości i 

miłosierdziu. W sercu wątpiący nie jest pewny czy Bóg jest wierny i kocha go takiego jakim 

jest.  

JAK POMAGAĆ WĄTPIĄCYM? 

Nieść wiarę wątpiącym. To dać świadectwo zdziałania Boga w swoim własnym życiu . To 

przypominać nieustannie o dobroci i wierności Boga. Pomagać człowiekowi uwierzyć w Słowo 

Boga i Jego miłość do niego, ukazywać, że Boże miłosierdzie jest prawdziwe i otwarte dla 

każdego.  

Często wśród trosk współczesnego życia nie dostrzegamy działania Boga, który do nas 

przychodzi. Wiele jest obok nas osób, które nie znajdują dla Niego czasu wśród mnóstwa 

rozrywek, jakie daje im świat. Tymczasem Bóg przychodzi do człowieka nieustannie. 

Proszę odpowiedzi z dzisiejszej lekcji nie przesyłać na maila. 

Katarzyna Śmiałek 


