20 kwietnia 2020 roku

Temat: Sobór Watykański II
1) Co to jest sobór ?
To spotkanie biskupów z całego świata w celu ustanowienia praw kościelnych tak zwanych
kanonów soborowych i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności.
2) Kto zwołuje sobór powszechny ?
Biskup Rzymu, czyli papież. Gdyby papież umarł w czasie soboru jego prace zostają
zawieszone i dopiero nowy papież może ale nie musi podjąć decyzję o jego kontynuowaniu.
W na przełomie starożytności i średniowiecza sobory zwoływali cesarze rzymscy. Jednak
później to papież miał decydujący głos.
3) Ile odbyło się soborów powszechnych ?
a. Dwadzieścia.
b. Pierwszym był sobór w Nicei w 325 roku. Sformułował on słynne wyznanie wiary:
„Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego…”
c. Ostatnim był właśnie sobór watykański II.
Na epodreczniki.pl wyszukajcie lekcję Zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej. Po
przewinięciu znajdziecie dział Zagrożenie dla komunizmu. Przeczytajcie ten fragment.
4) Kto i dlaczego zwołał Sobór Watykański II?
a. Był to papież Jan XXIII. Otworzył i zamknął I sesję soboru.
b. Następcą Jana XXIII był papież Paweł VI i to on zdecydował, że sobór obradował do
1965 roku.
c. Jan XXIII zwołał sobór aby zatrzymać proces odchodzenia społeczeństw od religii –
szczególnie na zachodzie Europy czyli tak zwaną laicyzację.
5) Jakie decyzje podjął Sobór Watykański II?
Sobór wydal konstytucje, dekrety i deklaracje. Zapamiętajcie jedną „Gaudium et spes” –
„Radość i nadzieja” – konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym.
Decyzje:
- zamiast łaciny zaczęto w czasie nabożeństw i Mszy Świętych używać języka narodowego.
- Msze Święte zaczęto odprawiać w zmieniony sposób: kapłan był odtąd zwrócony twarzą
do wiernych.
- unieważniono ekskomunikę z 1054 roku, która spowodowała podział na kościół katolicki
i prawosławny.
- rozpoczęto dialog z wyznawcami innych religii.
6) W czasie Soboru Watykańskiego II biskupi polscy zwrócili się do biskupów niemieckich z listem
„Wybaczamy i prosimy o przebaczenie”, który wywołał wściekłość ówczesnych władz
komunistycznych na biskupów, a także poprzez propagandę spotkał się z niezrozumieniem
części polskiego społeczeństwa. Dziś jest uważany za początek normalizowania dwadzieścia lat
po wojnie stosunków z Niemcami.

Zadania dla Was. Oprócz oczywiście nauczenia się tematu
– poszukajcie w Internecie imiona i nazwiska oraz funkcje trzech polskich biskupów
biorących udział w Soborze Watykańskim II,
- poszukajcie nazwy dwóch innych dokumentów przyjętych przez Sobór Watykański II i
jednym zdaniem ich tematykę,
- co to jest „tiara” i co się z nią stało w czasie i po Soborze Watykańskim II.
Następna lekcja to powtórzenie działu.

Moi drodzy. Ponieważ wiele zapowiada, że nie spotkamy się już w tym roku w szkole
– mam nadzieję, że tak nie będzie – to proszę już teraz abyście mi przysłali do 02
czerwca 2020 roku pracę (wypracowanie albo prezentację albo essej) Świat w
dobie globalizacji. Historia, stan obecny, prognozy na przyszłość. Zakres nie
obejmuje tylko naszego ostatniego tematu z podręcznika, ale również musicie go
potraktować szerzej o współczesność a nawet powiązać z WOS-em. Niestety wielu
nie przysyła mi nawet krótkich sprawozdań, czy też prac. Proszę też nie wklejać
tekstów z Internetu, bo czasami tworzą się humorystyczne zdania. Takie prace to
ewentualnie tylko plus. Zaznaczone są w tekstach przypisy, a ich nie ma , bo ktoś
już tego nie skopiował. „Cocia Wikipedia jest cierpliwa” – ja też ją czytam. Bardziej
cenię zdania może nieporadne, ale własne i własny pomysł na pracę. Ustalam, , że
wersja pisana powinna mieć minimum 25o słów.

