
BŁOGOSŁAWIENI 
PRAWDZIWI… 

Koło Naukowe Katechetyków UKSW





„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:

owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi”

(Ps 8, 4-10)



<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/udany-biznes-mezczyzna-trzyma 

trofeum_11879373.htm#query=zwyci%C4%99zca&position=1&from_view=search&track=sph">Obraz 

autorstwa jcomp</a> na Freepik









■ https://www.youtube.com/watch?v=0DxAG8dBR_4

https://www.youtube.com/watch?v=0DxAG8dBR_4


„…istnieje zależność pomiędzy presją związaną z kreowaniem wizerunku w mediach 

społecznościowych, a poczuciem własnej wartości:

➢ 52% nastolatków, którzy spędzali od 10 do 30 minut na edycji swoich zdjęć, 

miało niskie poczucie wartości swojego ciała.

➢ W grupie tych, którzy spędzali mniej niż 10 minut na przerabianiu zdjęć przed ich 

publikacją, odsetek osób z niską samooceną wyniósł 36%.

➢ Młodzi ludzie, którzy przerabiają swoje zdjęcia, są bardziej narażeni na niższą 

samoocenę w kontekście swojego ciała (48%) w porównaniu z tymi, które w ogóle 

ich nie przerabiają (28%).

➢ Młodzież z niższą samooceną swojego ciała chętniej przerabia swoje zdjęcia 

(56%) niż młode osoby z wysoką samooceną (42%).”

https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-

codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a

https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a
https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a


„Cóż to jest prawda?”
(J 18, 38)

https://artsandculture.google.com/asset/what-is-
truth-christ-and-pilate/mQGhKNKJnQIlWg?hl=pl

https://artsandculture.google.com/asset/what-is-truth-christ-and-pilate/mQGhKNKJnQIlWg?hl=pl
https://artsandculture.google.com/asset/what-is-truth-christ-and-pilate/mQGhKNKJnQIlWg?hl=pl




„(…) nie jarają mnie błyskotki nowe filtry 

tylko człowiek taki jakim jest prawdziwy 

nie porwała mnie wzniosła idea 

tylko Bóg działający w konkretach 

prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek 

niosący zbawienie każdej osobie.” 



„Co ogromnie istotne, ankietowani przyznali, że gdyby zdjęcia w mediach 

społecznościowych w większym stopniu pokazywały, jak wyglądamy 

naprawdę na co dzień, czuliby się pewniej. 

61% nastolatków chciałoby, aby świat bardziej skupiał się na tym, kim 

są, a nie na tym, jak wyglądają.” 

https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-

codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a

https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a
https://kobieta.wp.pl/ponad-50-nastolatkow-twierdzi-ze-filtry-w-mediach-spolecznosciowych-to-ich-codziennosc-alarmuje-dove-rozpoczynajac-projekt-pieknobezfiltra-6632143468001824a


„To jest konkret mojego życia wiesz,

czy cokolwiek czujesz też? 

Czy masz w sobie na tyle odwagi,

by wirtualny świat za sobą zostawić?” 



„Cenny każdy krok na drodze do wolności

znając finał za czym jest pościg, 

dlatego tak łatwo nie dam się nabrać

w alternatywną wizje naszego świata,

gdzie nie ma o problemach i wadach, 

gdzie tylko pasmo sukcesów, 

usunięty krzyż na którym umarł Jezus. 

Nie ma bólu i cierpienie niewidoczne,

wybieram drogę, na której obcy podstęp.” 



„…poznacie 

prawdę, a prawda 

was wyzwoli”
(J 8,32)

Autorstwa Adam Chmielowski - Praca własna, Domena publiczna, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=292782

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=292782


„Nie miał On wdzięku ani też blasku,

aby na Niego popatrzeć,

ani wyglądu, by się nam podobał.

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,

Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.”

(Iz 53, 2-3)



„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,

On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go za skazańca uznali,

chłostanego przez Boga i zdeptanego.

Lecz On był przebity za nasze grzechy,

zdruzgotany za nasze winy.

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,

a w Jego ranach jest nasze zdrowie”

(Iz 53, 4-5)





"Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś 

tak cudownie, godne podziwu są 

Twoje dzieła" 

(Ps 139, 14)



"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się 

zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi 

od ciebie i nie zachwieje się moje 

przymierze pokoju, mówi Pan, który 

ma litość nad tobą" 

(Iz 54, 10)



Praca domowa 

1. Przypomnij sobie słowa utworu Wasiny: „To jest 

konkret mojego życia wiesz, czy cokolwiek czujesz 

też? Czy masz w sobie na tyle odwagi, by wirtualny 

świat za sobą zostawić?”. Dlaczego „zostawienie za 

sobą wirtualnego świata” może wymagać odwagi?

2. Wskaż pięć powodów, dla których warto 

przedstawiać w sieci prawdę o sobie.

3. Jak rozumiesz związek prawdy z wolnością –

zwłaszcza w kontekście wirtualnej rzeczywistości?



BARDZO DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ! 

A teraz – specjalnie dla Was!!!


	Slajd 1: Błogosławieni prawdziwi… 
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22: Praca domowa 
	Slajd 23: Bardzo dziękuję  za uwagę! 

