
  Prace należy zrobić w zeszycie do dnia 28.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do 

szkoły.  
 

Witam ta lekcja jest opracowana na dwa sposoby od Ciebie zależy 

z którego skorzystasz.  
Pierwsza propozycja przepracowania lekcji znajduje się w linku, jeśli ją 

wykonasz nie obowiązują Cię zadnia z wersji drugiej.  
Pamiętaj zawsze gdy masz problem z połączeniem Internetowym, możesz 

wykonać prace na podstawie podręcznika.  
Wątpliwości proszę wyjaśniać na bieżąco drogą mailową. B. Dyr 
Wersja I 
adres  z lekcją https://view.genial.ly/5e9df0b42763ea0da12d9339/interactive-image-o-

pracy-i-modlitwie  
  
Wersja II 
Temat: O pracy i modlitwie  
 

1. Odmów modlitwę Wierzę w Boga w intencji osób pracujących i szukających prac 
2. By bliżej poznać głównego bohatera dzisiejszej katechezy sięgnijmy najpierw do filmu 
Znajdziecie w nim biografię św. Benedykta.  

 https://www.youtube.com/watch?v=E9Y6wkUBGvA  
3. By uporządkować najważniejsze fakty z życia Benedykta wykonajmy zadanie nr 1 w 
„Kartach pracy” 

 
 
4. Pośród wielu osiągnięć św. Benedykta na uwagę zasługuje niewątpliwie stworzona 
przez niego reguła życia zakonnego. Przeczytaj tekst 

REGUŁA ŚW. BENEDYKTA: 
To prawdopodobnie na Monte Cassino Benedykt zdecydował się spisać swoją 
Regułę. Dzieło to genialnie ujmowało dotychczasowe doświadczenia życia 
zakonnego. Benedykt wyobrażał sobie doskonałe życie monastyczne jako życie 
wspólnoty będącej Bożą rodziną.  Mnisi poświęcali dużo czasu wspólnej 



modlitwie w chórze zakonnym. Bardzo ważnym elementem życia była także praca 
– najpierw ręczna, fizyczna, a potem też wszelkiego rodzaju prace umysłowe. Św. 
Benedykt pisał:  „Lenistwo jest wrogiem duszy. Dlatego tez bracia powinni w 
pewnych godzinach zajmować się pracą ręczną, a w innych Bożym czytaniem”. 
 Początek dnia przewidywał kilka godzin na osobiste czytanie Pisma Świętego 
oraz innych książek religijnych, co zmuszało do stałej troski, by w klasztorze była 
odpowiednia biblioteka. Dlatego mnisi przepisywali księgi, nie tylko religijne, 
przyczyniając się do uratowania od zagłady wielu dzieł kultury starożytnej. 
 
 

5. Po odczytaniu tekstu zastanów się: 
- Co zadziwia Cię w regule benedyktyńskiej? 
- Które jej zasady warto dziś wcielić w nasze życie? 

6. Informacje dodatkowe: 
Św. Benedykt i jego współbracia bardzo szybko znaleźli naśladowców i przez długie 

wieki rodzina benedyktyńska była jedną z najprężniejszych wspólnot zakonnych rozwijających 
się w zachodniej Europie. Reguła benedyktyńska stała się także wzorem dla wielu założycieli 
różnorodnych zgromadzeń zakonnych,  

Około połowy XI wieku benedyktyni przybyli do Polski, gdzie pracują do dziś. 
Wszyscy, którzy chcieliby bliżej poznać ich życie i pracę mogą wybrać się do Tyńca – 
niedaleko Krakowa. Ojcowie benedyktyni przyjmują tam nie tylko tych, którzy pragną 
ofiarować swoje życie Panu Bogu, jako naśladowcy ich założyciela ale wszystkich tych, którzy 
szukają ciszy i spokoju, i w takich warunkach pragną przeżyć czas swojego osobistego 
spotkania z Bogiem. W waszym podręczniku (s. 99) znajduje się zdjęcie tego starego 
benedyktyńskiego opactwa. 
Jeśli jesteś ciekawy obejrzyj film pokazujący  życie w opactwie benedyktyńskie w Tyńcu. 
https://www.youtube.com/watch?v=eA6mYb3CJ_8  
 
5.  
Św. Benedykt zapisał się na trwałe w dziejach Kościoła dzięki temu, że udało mu się stworzyć 
wspomnianą już przez nas regułę życia zakonnego. My również w swoim życiu kierujemy się 
różnymi zasadami, regułami. One niezwykle pomagają w owocnym przeżywaniu codzienności.  
Korzystając z podanych fragmentów Pisma Świętego, napiszcie teraz kilka zasad, którymi 
powinniście kierować się w życiu. W ich stworzeniu pomoże nam zadanie nr 2 w „Kartach 
pracy”. 

 
Ps 34,13–14 



Jakim ma być człowiek, co miłuje życie  
    i pragnie dni, by zażywać szczęścia?  
 Powściągnij swój język od złego,  
    a twoje wargi od słów podstępnych! 
 
Ps 15,2–3 
Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,  
    a mówi prawdę w swoim sercu  
 i nie rzuca oszczerstw swym językiem;  
    ten, który nie czyni bliźniemu nic złego  
    i nie ubliża swemu sąsiadowi; 
 
Ps 115,1  
Nie nam, Panie, nie nam,  
    lecz Twemu imieniu daj chwałę  
    za Twoją łaskawość i wierność. 
 

3. Podsumowanie treści 
 
By przypomnieć sobie raz jeszcze najważniejsze wskazania reguły benedyktyńskiej wykonajmy 
ostatnie zadanie w „Kartach pracy”: 

  
 

 


