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

Dzień dobry, 

Temat: „Takie jest prawo miłości”- zapisz  do zeszytu. 

1. Proszę uważnie przeczytać poniższe teksty o miłości i stworzyć własną definicję miłości- 

zapisać do zeszytu. 

 

- „ Miłość to słowo piękne i czułe, 

miłość na świecie wiecznie trwa, 

miłość to rozkaz zakochanych. 

Miłość mi wszystko wyjaśniła, 

miłość wszystko rozwiązała. 

Dlatego uwielbiam tę miłość, 

gdziekolwiek, by przebywała. 

Miłość wchodzi bez pukania 

i odchodzi bez pożegnania. 

Miłość to takie małe słowo, 

a tak wiele znaczy.” 

 

- „ Gdybym miał dar prorokowania, 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, nie unosi się gniewem. 

Nie pamięta złego, 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą, 

wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje.” 

 

2. Miłość  

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz do zeszytu na pytania. 



- Jak możemy określić miłość? 

 - Jakie elementy miłości fundamentalnej powinien człowiek rozpoznać?   

Miłość to najlepsza cząstka, nieśmiertelne źródło szczęścia, to potęga, która przezwycięża 

śmierć, to perła, dla nabycia której warto oddać wszystko. To pewna droga na Jasną Górę 

zbawienia wiecznego. Słowo miłość nie jest jednoznaczne, ale przede wszystkim należy 

odróżniać miłość uczuciową od miłości fundamentalnej, podstawowej, opartej o światło 

rozumu i woli. Jest to miłość bogata w silne, trwałe wartości, podatna na kierowanie 

scalanie. Na tym fundamentalnym gruncie mogą wyrastać i wyrastają różne i liczne rodzaje 

miłości: Boga, człowieka, Ojczyzny, miłość uczuciowa i erotyczna. Kto buduje swoją miłość i 

los na tym fundamencie, ten „buduje dom na skale”. Jezus powiedział jednoznacznie, że 

najwyższą wartością jest to, co w chrześcijaństwie nazywa się miłością. Do miłości 

fundamentalnej wiodą liczne wartości wprowadzające,, takie jak – dobre widzenie 

przedmiotu miłości, rozwinięta empatia, czyli zdolność wczuwania się w różne sytuacje 

przedmiotu miłości, zdolność panowania nad sobą (nad odruchami, emocjami, uczuciami, 

popędami, nastrojami itp.), bo to prowadzi do wolności, bez której nie ma miłości. Do 

najbardziej istotnych elementów autentycznej miłości fundamentalnej zaliczamy życzliwość 

połączoną z troską o rzeczywiste dobro dla kochanej osoby, odpowiedzialność przed Bogiem 

i sumieniem za każde dziś tej osoby, gotowość do poświęceń, trudu, walki o ludzki i Boski 

kształt znajomości, walka o czystość, bez której nie ma prawdziwej miłości ani uczuciowej, 

ani fundamentalnej. Jeśli tak będziemy pojmowali miłość, wtedy można i trzeba się jej uczyć 

we wszystkich relacjach, które dotyczą tak nieskończoności jak i doczesności życia człowieka. 

(por. Ks. A. Zienkiewicz, Kazania i Homilie. Kraków 2005, s. 161-169) 

 

2. Przeczytaj tekst Ew. wg św. Mt 22,34 -40. 

odpowiedz - „ Kogo mamy kochać i w jaki sposób?” 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=265 

 

3. Zapraszam do odsłuchania katechezy ks. Pawlukiewicza pt. „Uczyć się miłości”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ajmzuMw0h9c 

Pozdrawiam, odpowiedzi proszę kierować  pod adres lunadab@interia.pl 
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