
Praca dla uczniów z klasy IV Technikum i III Branżowej  

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Wybieram życie” 

 

Ćwiczenie 1: Przeczytaj poniższe teksty biblijne i odpowiedz na pytania 

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia4, 

wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (Rdz 2, 7) 

15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. 16 Ja dziś nakazuję ci 

miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, 

abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz 

posiąść. 17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon 

obcym bogom, służąc im - 18 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo 

zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 19 Biorę dziś przeciwko 

wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i 

przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 20 miłując Pana, 

Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i 

Jakubowi. (Pwt 30,15-20) 

Pytania do tekstu biblijnego: 

1. Kto według Biblii jest inicjatorem ludzkiego życia? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. W księdze Powtórzonego Prawa (drugi fragment) autor natchniony wskazuje że 

źródłem życia jest…Proszę podać lub dokończyć zdanie. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Do czego w księdze Powtórzonego Prawa porównano grzech odejścia od Boga? Jakie 

będą jego konsekwencje? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Ćwiczenie 2. Przeczytaj tekst encykliki św. Jana Pawła II i wykonaj polecenie. 

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie 

początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, 

który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest 

jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, 

którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w 

„księdze żywota” (por. Ps 139 [138], 1. 13-16). Jak poświadczają liczne teksty biblijne, także 

człowiek ukryty jeszcze w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku której zwraca się 

miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga. (Encyklika św. Jana Pawła II – Evangelium vitae) 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=2#P4


1. W oparciu o tekst encykliki napisz dlaczego życie ludzkie jest święte?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

Notatka do zapisania w zeszycie.  

Życie ludzkie jest najcenniejszym darem jaki każdy człowiek posiada. Swoje źródło ma w 

stwórczej woli Pana Boga, który współpracując z naszymi rodzicami dał nam łaskę 

pojawienia się na tym świecie. Kościół poprzez nauczanie papieży w tym św. Jana Pawła II 

wielokrotnie bronił świętości życia już w łonie matki. Dlatego też 25 marca w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego w Kościele obchodzimy Dzień Świętości Życia, a wierni podejmują 

duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego aborcją.  

 

Zadanie domowe: 

Odszukaj w sieci lub w czasopiśmie religijnym na czym polega duchowa adopcja.  

 

Wykonane ćwiczenie, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem 

domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres 

mailowy:rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 27.03.2020 r. (Piątek)  

Życzę powodzenia!  
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