PRZYKAZANIE 6 – NIE CUDZOŁÓŻ
PRZYKAZANIE 9 – NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO
W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg, abyśmy byli skromnymi i
czystymi w słowach i uczynkach. Pan Bóg dał nam poczucie wstydu, które
mówi nam, jakie słowa i uczynki są bezwstydne i grzeszne.
Panu Bogu szczególnie miłym jest człowiek skromny i czysty. Pan Jezus
powiedział: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą".
W dziewiątym przykazaniu
nakazuje Pan Bóg, abyśmy
unikali nie tylko złych
uczynków, ale nawet złych
myśli i pożądań. Myśli i
pragnienia dobre prowadzą
do rozmów i uczynków
dobrych, a złe pragnienia i myśli kończą się zwykle złymi
uczynkami.
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Przeczytaj z podręcznika informacje dotyczące tematu 17 – Jezus jest z ludźmi czystego serca (str. 2 i 3 tego
dokumentu). Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do religii „Jezus jest z nami” ze str. 36-37 (Temat 17).
Poproś rodziców, aby przesłali zdjęcie/skan wykonanych zadań z katechizmu ze str. 36-37.
Zachęcam także do obejrzenia filmu umieszczonego na stronie o szóstym i dziewiątym przykazaniu.
Zdjęcia proszę przesłać na meila: siostra.anna@polnischeschule-essen.de do piątku 05.03.2021.
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Zadania w katechizmie na str. 36-37
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Opowiadanie – Bądź wierny – Ewa Stadtmüller

- Tyle lat, aż się nie chce wierzyć – westchnął dziadek, zerkając na babcię, która w nowym, eleganckim
kostiumie wyglądała naprawdę ślicznie.
- Chodźcie już bo nie zdążymy do kościoła – pospieszała ciocia.
- Trzydzieści pięć lat temu ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dziś tak wielu
młodych nie chce niczego sobie obiecywać, boją się ofiarować siebie na zawsze innej osobie. Mówią, że są
dorośli, a zachowują się jak dzieci.
- Jak ksiądz mógł tak powiedzieć – oburzył się Mateusz, gdy wracali z kościoła do domu.
- Na pewno nie chciał obrazić dzieci – uśmiechnął się tato. – Jednak zdarza się, że dzieci sięgają po rzeczy,
które nie są dla nich: buszują po internecie, sięgają po gazety i książki dla dorosłych, oglądają fimy nie dla
dzieci. Potem dzieje się to, o czym mówił ksiądz. Wszyscy rozumieją, że prawdziwego samochodu nie
można traktować jak zabawki. Że nie można tak traktować prawdziwych ludzi rozumieją tylko nieliczni.
- A pamiętacie jak mała Gosia dorwała się do mojej kosmetyczki – włączyła się do rozmowy mama. –
Wypaprała sobie oczy tuszem, uszminkowała usta, polakierowała włosy. Wtedy pękaliśmy ze śmiechu, bo
była to tylko zabawa, ale gdy dziś widzę wyzywająco umalowane i ubrane nastolatki, robi mi się przykro.
Wyglądajł jak lalki, a myślę, że nie uważają siebie za zabawki.
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