
Cele lekcji – wymagania ogólne
 ♦ zapoznanie z życiem i myślą św. Tomasza Morusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:

 ♦ opowiada o ważniejszych wydarzeniach z życia św. Tomasza Morusa;
 ♦  uzasadnia stwierdzenie, że św. Tomasz Morus jest przykładem człowieka sumienia;
 ♦ interpretuje wybrane myśli św. Tomasza Morusa.

Wartości
 ♦ postawa posłuszeństwa Kościołowi i prawemu sumieniu;
 ♦ mężne znoszenie prześladowań.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – zgaduj-zgadula. Nauczyciel rozdaje uczniom zrolowane karteczki 
z opisem wydarzeń z życia św. Tomasza Morusa (załącznik 1), ale nie informuje 
ich, kogo opisy te dotyczą. Następnie prosi, aby uczniowie po kolei odczytywali 
informacje z karteczek. Po każdej informacji nauczyciel dopytuje, czy uczniowie 
wiedzą, kogo ten opis dotyczy. Jeśli odgadną, nauczyciel prosi o odczytanie infor-
macji do końca, a jeżeli nie, na koniec sam tę informację podaje.

Podsumowanie: przywołane epizody dotyczą św. Tomasza Morusa, jednej 
z najważniejszych postaci w historii Kościoła, wciąż jednak mało obecnej w świa-
domości wielu katolików. Warto zatem przyjrzeć się nie tylko biografii tego świę-
tego, ale także temu, co nauczał – słowem i życiem.

rozwinięcie tematu
Metoda – cytat do mnie. Nauczyciel umieszcza w różnych miejscach sali kartki 
z cytatami ze św. Tomasza Morusa (załącznik 2). Następnie informuje uczniów, 
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że ich zadaniem jest zapoznanie się ze wszystkimi cytatami i wybranie tego, który 
najbardziej do danej osoby przemawia. Gdy wszyscy uczniowie dokonają już 
wyboru, każdy z nich powinien napisać w zeszycie uzasadnienie, dlaczego ten 
właśnie cytat do niego przemawia. 

Podsumowanie: nauczyciel prosi, aby uczniowie odczytali wybrane cytaty 
wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Zakończenie
Większość rozważanych cytatów pochodzi z  listów więziennych, które św. To-
masz Morus pisał węglem, ponieważ strażnicy odmawiali mu dostępu do pió-
ra i  atramentu. Ze słów tych uderzają pokora i  łagodność, które są połączone 
z niezmienną wiernością prawdzie odczytanej w sumieniu. Św. Tomasz nie wy-
powiada także jednego złego słowa przeciwko królowi ani jego poplecznikom. 
Nie czyni również z siebie obrońcy Kościoła, bohatera czy męczennika. Jest po 
prostu sobą, czyli chrześcijaninem świadomym swojej godności dziecka Bożego. 
Dlatego możemy mieć pewność, że choć słowa na kartkach pisane były węglem, 
to w jego sercu wyryte były łaską Bożą. Stąd ich urzekająca moc, zmuszająca do 
refleksji głębia i inspirująca do własnej przemiany świeżość.

Notatka
Komentarz do wybranego cytatu ze św. Tomasza Morusa.

Korelacja z edukacją szkolną
 ♦ etyka – definicja i rodzaje sumienia, zasady formowania sumienia prawego; 
 ♦ historia – narodziny anglikanizmu, mapa polityczna i wyznaniowa Europy 

przełomu XV i XVI w.
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