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WARTOŚĆ V 

Spojrzenie religijne na sens mojego życia 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój duchowy 

2.2.  CEL SZCZEGÓŁOWY 

Rozwój kontaktu z Bogiem 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Zachęta do czerpania z bogatego przesłania Ewangelii i nauki Kościoła 

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Poprzez Osiem błogosławieństw Chrystus ukazał wszystkim ludziom klucz do osiągnięcia pełni 

życia i szczęścia. 

 Posiadanie sensu życia przez człowieka jest koniecznym warunkiem rozwoju i samorealizacji. 

 Miłość do Boga i człowieka jest sensem ludzkiego życia. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Wiara pozwala człowiekowi odnaleźć sens jego istnienia. 

 Chrystus odpowiada na pytanie o sens życia, cierpienia i umierania. 

 Dzięki oparciu, jakie można odnaleźć w Bogu, człowiek jest zdolny przetrwać wszystkie próby; 

ciężkie doświadczenia nie zniszczą go, ale ubogacą. 

Zasady 

 Nie poddaję się zniechęceniu i rozpaczy w sytuacji doświadczenia porażek i niepowodzeń. 

 W wyznawanej wierze odnajduję sens moich doświadczeń życiowych. 

 Staram się konfrontować ważne decyzje życiowe z nauczaniem Pisma Świętego i Kościoła. 
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 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Ewangeliczny wzór miłosiernego ojca jest przykładem bezwarunkowej miłości i przebaczenia 

dziecku zbuntowanemu i nieposłusznemu. 

 Medytacja Pisma Świętego pomaga kształtować cnotę cierpliwości, konieczną w oczekiwaniu 

na rezultaty wychowania. 

 Zadaniem rodziców jest otwarcie dziecka na szerszą perspektywę sensu życia, wykraczającą 

poza doczesne przyjemności i zadowolenie. 

Zasady 

 W Ewangelii szukam inspiracji do wychowania. 

 Pomagam dziecku w przeżyciu jego porażek i niepowodzeń w duchu Ewangelii. 

 Staram się pozytywnie patrzeć na każde wydarzenie, z wiarą w moc Bożej Opatrzności. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Doświadczenia pokoleń Polaków poddawanych próbom wojen są świadectwem tego, że dzięki 

mocnej wierze cierpienie nie niszczy człowieka, ale go uszlachetnia, wznosi na wyżyny 

bohaterstwa. 

 Zbawcze dzieło Chrystusa pokazuje wyjątkową godność, jaką człowiek posiada w oczach 

Bożych. 

 Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, według własnego przekonania, 

zasługuje na szacunek. 

Zasady 

 Odwołuję się do wydarzeń historycznych, aby przybliżyć uczniom realne przykłady życia  

w głębokiej relacji z Bogiem. 

 Staram się mówić uczniom o chrześcijańskim wymiarze kultury i dziejów Polski. 

 Uświadamiam uczniom odpowiedzialność za wiarę, w obronie której oddawali swe życie 

męczennicy. 
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 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Religijne spojrzenie na sens życia, zwłaszcza w cierpieniu, doskonale ilustruje film 

Purpura i czerń, reż. J. London, USA − Wielka Brytania − Włochy, 2007. 

 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Wbrew tendencjom współczesnej cywilizacji godzącej w wartości chrześcijańskie  

i religijne, uczeń potrafi żyć według ewangelicznych zasad. Ewangeliczne przesłanie nie jest tylko 

trudnym zadaniem, któremu człowiek musi podołać. Jest ono gwarancją jego szczęścia, trwałości  

i piękna. Dlatego dostosowując własne wybory, decyzje i wartości do nauki Chrystusa, człowiek 

zapewnia sobie najlepszą drogę do samorealizacji i rozwoju. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Brak sprecyzowanego światopoglądu jest nierzadko przyczyną konformizmu u młodych 

ludzi, którzy szukają sensu życia w doraźnym szczęściu, bez odpowiedzialności za konsekwencje. 

Tak ukształtowany człowiek z łatwością poddaje się panującej modzie, prądom kulturowym  

i manipulacji. Zamęt moralny, brak dbałości o formację sumienia sprawia, że zaciera się granica 

między dobrem a złem, grzechem a błędem i zasadnicze pytania egzystencjalne zostają zagłuszone 

przez rozrywki i przyjemności.  

 

 


