
Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 30.04.2020 (czwartek) 

1. Pomódl się na początku „Pod Twoją obronę”. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Wykroczenia przeciw prawdzie. 

3. Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się wspólnie, dlaczego uczciwość się opłaca. 

Pamiętasz? Miałeś odnieść się do rozwiązania sytuacji, w której bohaterowie opisanych 

historii zostali postawieni przed trudnymi wyborami. Dzisiaj jeszcze raz powrócimy do tego 

zagadnienia ale spojrzymy na pewne wykroczenia, które w sytuacji moralnej może popełnić 

człowiek, który mija się z PRAWDĄ.  

4. Przeczytaj uważnie:  

Zacznijmy od poznania Cassie Barnell, dziewczyny, w życiu której prawda była bardzo 

ważna, a jak się okaże – nawet najważniejsza. Cassie Bernall wychowywała się w 

chrześcijańskiej rodzinie, ale nie była grzeczną nastolatką. Swoim rodzicom sprawiała 

wiele kłopotów, miała obsesję na punkcie muzyki deathrock i wampirów. Nienawidziła 

wszystkich, nawet siebie, zażywając narkotyki i posuwając się do samookaleczeń. 

Zrozpaczeni rodzice robili, co mogli: Cassie zmieniła szkołę, środowisko kolegów, rodzice 

starali się być zawsze blisko niej. Poznała nowych przyjaciół, m.in. Jamie, z którą zaczęła 

rozmawiać o Bogu. To dzięki niej znalazła się w grupie modlitewnej, ale nadal była 

smutna i zamyślona. W jednym z listów tak pisała: „Stałam się taka, jaka nigdy nie 

chciałam być. Jestem przygnębiona… Nigdy nie chciałam być pesymistką ani płaczliwym 

dzieckiem. Nie prosiłam o osobowość, która dla innych nie jest pociągająca, ani też jej 

sobie nie wybrałam. Mama zawsze mówiła mi, żebym myślała pozytywnie i uśmiechała się 

– ludzie to widzą i to ich pociąga. Szkoda, że tego nie potrafię, bo zawsze chciałam być 

wesołą, tryskającą energią dziewczyną, z którą inni chętnie przebywają”. Cassie 

pozostawiła po sobie notatki. W jednej z nich pisze: „Staram się bronić mojej wiary w 

szkole… Może to być zniechęcające, ale może również dawać wiele zadowolenia…” A w 

liście do przyjaciółki napisała: „Muszę być całkowicie szczera wobec siebie i Boga i 

przestać myśleć, że mogę Go okpić – On jest BOGIEM, trzeba o tym głośno krzyczeć! Nie 

mogę iść na kompromisy… Nie chcę, żeby ktokolwiek uważał mnie za hipokrytkę”. 

Postawę prawdziwego, żarliwego chrześcijanina zachowała do końca. We wtorek 20 

kwietnia 1999 r. w porze lunchu w drzwiach biblioteki w Columbine High School w 

Littleton pojawili się dwaj uczniowie, którzy znani byli ze swej nienawiści do chrześcijan i 

grup etnicznych. Mieli ze sobą broń i postanowili jej użyć. Jeden z nich podszedł do Cassie 

i zapytał: „Czy wierzysz w Boga?”. Po chwili usłyszał odpowiedź: „Tak. Wierzę w Boga”. 

Nic więcej nie zdążyła powiedzieć. Zginęła jako męczennica w wieku 17 lat.  

4. Zastanów się Teraz dlaczego Cassie nie bała się powiedzieć prawdy? 



5. W dalszej części katechezy przypomnimy sobie treść 8 przykazania Bożego. Zapisz to 

przykazanie w zeszycie, a następnie poznamy jakie wykroczenia przeciw temu przykazaniu 

mogą zdarzyć się w naszym życiu. 

6. Teraz zapiszmy te wykroczenia przeciwko prawdzie (zapisz pogrubione słowa) oraz 

zapoznaj się z ich charakterystyką: 

OBMOWA 

 prawdziwe informacje mówione ze złą intencją   

 negatywne informacje   

 ujawnianie wad i błędów innych bez ważnej przyczyny   

 niszczy dobre imię i cześć bliźniego 

WIAROŁOMSTWO 

 niedotrzymanie przyrzeczenia   

 niewierność przyrzeczeniu   

 zdrada zaufania 

KRZYWOPRZYSIĘSTWO 

 wypowiedź sprzeczna z prawdą   

 przyczynia się do skazania osoby niewinnej   

 przyczynia się do uniewinnienia osoby winnej   

 podważa sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

OSZCZERSTWO 

 wypowiedź sprzeczna z prawdą   

 daje okazję do fałszywych sądów   

 powoduje utratę dobrego imienia   

 narusza cnoty sprawiedliwości i miłości 

7. Zadanie domowe na ocenę. Napisz po jednym przykładzie sytuacji życiowej w 

poszczególnych wykroczeniach przeciwko prawdzie (razem ma być 4 przykłady). 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 10.05.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 
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