Kl. V b – 15.05.2020
Temat: Ewangeliczne błogosławieństwa
Każdy człowiek pragnie być szczęśliwym. Jednak często nie wiemy, jak żyć, czym się kierować, aby
osiągnąć szczęście. Chrystus daje nam odpowiedź na nasze oczekiwania szczęścia i prawdziwej
radości. Mówi: możesz mieć udane, szczęśliwe życie, jeśli będziesz żył według moich słów.
Przeczytaj: Mt 5,1-10 (podręcznik s.118).
W wygłoszonym przemówieniu Pan Jezus wskazał na konieczność kierowania się przez Jego
uczniów przykazaniem miłości do Boga i ludzi. Jezus pragnie, by Jego uczniowie, kierując się w swoim
postępowaniu miłością, nabywali cnoty, które wyróżniałyby ich z pośród ludzi i potwierdzałyby ich
przynależność do królestwa Bożego. Pan Jezus nazwał też wszystkich, którzy podjęli trud takiego
życia, błogosławionymi, to znaczy szczęśliwymi.








Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni Boga oglądać będą.
Szczęśliwi prześladowani, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

Pan Jezus uczy, że szczęśliwi są ci, dla których najwyższą wartością jest Bóg.
Człowiek nie może być szczęśliwy dzięki rzeczom. Pan Jezus przypomina, że Bóg po to udziela
ludziom dóbr, aby dzielić się z nimi z bliźnimi. Bóg udzielając nam błogosławieństwa okazuje nam
swoją wszechmoc. Prawdziwe szczęście zapewnia nam tylko Bóg.
Wykonaj ćw.1 s.77 i 78 (karty pracy).
Temat: Święty Tomasz Morus
Wielu ludzi dało nam przykład życia według ewangelicznych błogosławieństw. Jednym z nich
był Tomasz Morus – angielski mąż stanu, wybitny prawnik, wzór prostoty, pokory i wierności
wyznawanym zasadom moralnym. Powszechnie ceniony za nieskazitelną postawę moralną,
błyskotliwą inteligencję, otwarte i pogodne usposobienie.
Jego życie poucza nas, że rządzenie jest przede wszystkim praktykowaniem cnoty służby,
zwłaszcza człowiekowi ubogiemu, słabemu. Jako prawnik rozstrzygał sporne kwes e społeczne,
kierując się niezwykłym zmysłem sprawiedliwości, opiekował się rodziną i nie szczędził wysiłków
w jej obronie. Rozwijał wszechstronne kształcenie młodzieży. Posiadał głęboki dystans wobec
zaszczytów i bogactw. Jego świętość zajaśniała pełnym blaskiem w chwili męczeństwa, ale
została przygotowana przez cała życie poświęcone w służbie Boga i bliźniego.
Na podstawie tekstu - Święty Tomasz Morus (podręcznik s. 120-121 napisz, w jaki sposób
wypełniał błogosławieństwa w swoim życiu (karty pracy s. 78 - ćw. 2).

