
ROZRADOWANIE SIĘ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Katecheza wyznania i rozumienia wiary 
 

 

Program nauczania religii w gimnazjum Rozradowanie się w Duchu Świętym, odwołuje się do 

słów św. Łukasza, ukazującego siedemdziesięciu dwóch uczniów, którzy z radością opowiadają 

Chrystusowi, o tym czego doświadczyli, po tym jak ich wysłał, by głosili ludziom Dobrą Nowinę (por. 

Łk 10, 17-21).  „W tej właśnie chwili — czytamy — Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: 

«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie»” (Łk 10, 21; por. Mt 11, 25 

n.). Jezus raduje się ojcostwem Bożym. Raduje się tym, że dane Mu jest objawić to ojcostwo. Raduje 

się wreszcie szczególnym jakby promieniowaniem tego Bożego ojcostwa na „prostaczków”. A 

wszystko to Ewangelista określa jako „rozradowanie się w Duchu Świętym”. (Jan Paweł II, encyklika 

Dominum et Vivificantem, 20, Rzym 1986) 

Katecheza w gimnazjum ma pomóc odkryć młodemu człowiekowi, że prawdziwie jest 

dzieckiem Boga, za którego Chrystus oddał życie. Ma pomóc pogłębić treści płynące z Pisma 

Świętego, ale także relację z Bogiem. By uczeń, mógł świadomie zdążać do przyjęcia sakramentu 

Bierzmowania. Nikt nie może czynić tego sam, dlatego autorzy programu Rozradowanie się w Duchu 

Świętym odwołują się do wspólnoty uczniów, którzy razem szli i głosili swoim życiem Chrystusa, 

oczekując na Ducha Świętego. Dziś tą wspólnotę stanowi Kościół, dlatego program zakłada nie tylko 

przybliżenie treści związanych ze wspólnotą Ludu Bożego, ale także ukazuje jej historię na przestrzeni 

wieków. Podkreśla również jakie wartości są ważne, by ta wspólnota mogła się rozwijać.  W tym celu 

wprowadza się na każdy rok nauczania patrona roku oraz przybliża się postać bł. Jana Pawła II,  którzy 

poprzez swoją służbę Bogu i człowiekowi mają stawać się niejako drogowskazem na drodze do nieba, 

by młody człowiek nie bał się wzrastać w świętości.  

Program Rozradowanie się w Duchu Świętym, zgodnie z reformą programową rozłożony jest 

na trzy lata kształcenia. Przewiduje on wtajemniczenie w sakrament bierzmowania oraz pomoc w 

odkryciu młodemu człowiekowi jego miejsca we wspólnocie Kościoła. Przygotowanie do sakramentu 

Bierzmowania rozpoczyna się w klasie I obejmuje zarówno katechezę szkolną jak i parafialną, 

kontynuowane jest w klasach II i III. W ramach przygotowania zwraca się szczególną uwagę na 

kształtowanie postawy pogłębiania relacji z Bogiem poprzez praktykę życia chrześcijańskiego m.in.: 

modlitwę zarówno osobistą, jak i indywidualną, udział w nabożeństwach, rekolekcjach, sakramentach 

– szczególnie Pojednania i Eucharystii.  

Stąd podział treści nauczania w poszczególnych klasach wygląda następująco: 

 Klasa I gimnazjum – Spotkanie ze Słowem; 

 Klasa II gimnazjum – Aby nie ustać w drodze; 

 Klasa III gimnazjum – W miłości Boga. 
 



 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne 
 

1. Analiza i interpretacja tekstów biblijnych. 
Uczeń znając teksty biblijne, z wcześniejszych etapów kształcenia, zdobywa podstawową wiedzę z 

zakresu analizy fragmentów natchnionych oraz uczy się ich interpretacji.  Umie wykorzystywać teksty 

biblijne w swoim życiu, odwołując się do nich  w czasie dyskusji na tematy religijne i społeczne. 

Poprzez znajomość perykop biblijnych potrafi odnaleźć we współczesnym świecie prawdziwe 

wartości, które wprowadza we własne życie. 

 

2. Chronologia, analiza i interpretacja historiozbawcza. 
Uczeń zna podstawowe pojęcia związane z historią zbawienia, potrafi je wyjaśnić, opisując związki 

pomiędzy nimi. Potrafi podać podstawowe fakty historyczne określając czas i miejsce wydarzenia. W 

swoich wypowiedziach potrafi wykorzystać m.in.: tekst źródłowy, mapy, ilustracje. W oparciu o 

zdobytą wiedzę potrafi przedstawić własne stanowisko, dobierając w tym celu właściwe argumenty. 

Pogłębia prezentowane treści z różnych źródeł, określając ich wiarygodność oraz odpowiednio je 

selekcjonując. 

3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Uczeń kształtuje swoją relację z Bogiem, poprzez pełniejsze zrozumienie roli chrztu w jego życiu, 

świadome uczestnictwo w Eucharystii oraz sakramencie pojednania. Postrzega przygotowanie do 

bierzmowania jako rozwój relacji z Bogiem, w której sakrament dojrzałości, stanowi świadomą 

odpowiedź na wezwanie jakie otrzymał w czasie chrztu, do bycia dzieckiem Bożym i członkiem 

wspólnoty Kościoła. 

4. Kształtowanie sumienia, postaw moralnych oraz samooceny. 
Uczeń dba o własny rozwój w oparciu o świat wartości chrześcijańskich, odnoszących się do miłości 

bliźniego i Boga. W oparciu o zdobywaną wiedzę, stara się rozwijać na płaszczyźnie: psychicznej, 

fizycznej, intelektualnej, uczuciowej i religijnej. Potrafi dokonać samooceny w dziedzinie własnego 

postępowania. Wprowadza w swoje życie zasady dotyczące właściwego funkcjonowania w: rodzinie, 

Kościele, Ojczyźnie. 

5. Tworzenie wypowiedzi na tematy religijne. 
Uczeń potrafi wykorzystywać w swoich wypowiedziach zarówno pisemnych jak i ustnych różne źródła 

informacji, odwołując się m.in. do: tekstów, obrazów, filmów, map, fotografii. 

Umie posługiwać się w swoich wypowiedziach tekstami biblijnymi oraz innymi tekstami o charakterze 

religijnym, w celu budowania wypowiedzi na tematy poruszane w czasie zajęć jak i zagadnieniami 

związanymi z rozwijaniem własnych zainteresowań. 

 

 

 



Klasa I gimnazjum 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM 
 

W pierwszym roku katechezy gimnazjalnej, Program oprowadzi do spotkania z Twórcą 

chrześcijaństwa. Mottem tego roku są słowa bł. Jana Pawła: „Nie lękajcie się iść w przyszłość przez 

Bramę, którą jest Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”1  

 

Słowa te wypowiedział Jan Paweł II, do młodzieży, ich katechetów i duszpasterzy 

zgromadzonych na Polach Lednickich w 1999 r. Są one mottem roku pierwszego gimnazjum, 

szczególnego czasu, w którym młodzi ludzie oprócz katechezy szkolnej, przygotowują się 

równocześnie do sakramentu bierzmowania. Dlatego katecheza w klasie pierwszej kładzie szczególny 

akcent na Spotkanie ze Słowem, w którym gimnazjalista będzie mógł doświadczyć bogactwa naszej 

wiary, ale także odpowiedzieć sobie na pojawiające się w nim pytania i wątpliwości. Myślą 

przewodnią nauczania religii w klasie pierwszej gimnazjum jest podkreślenie faktu, że Bóg zwraca się 

do człowieka z miłością, dlatego dział I: „Szukam prawdy o sobie” pomaga w znalezieniu odpowiedzi 

na pytanie Kim jestem? Wprowadza także postać patrona roku - św. Rafała Kalinowskiego. W dziale II: 

„Spotykam Boga”, uczniowie będą mogli odkrywać ślady Boga w świecie oraz pogłębić wiadomości na 

temat chrześcijaństwa. Kolejny dział (III): „Słucham Boga”, poświęcony jest odkrywaniu słowa na 

kartach Pisma Świętego. W dziale IV: „Poznaję Boga”, młodzież poprzez konkretne obrazy biblijne 

będzie mogła pogłębić m.in. treści związane ze stworzeniem świata, upadkiem pierwszych ludzi, 

przyczyną zła w świecie. Dział V: „Bóg ma zbawczy plan” ukaże konkretne postacie biblijne m.in.: 

Abrahama, Jakuba, Mojżesza, poprzez które dokonywało się Boże objawienie. Kolejny dział (VI): „Bóg 

jest ze swoim ludem”, przybliży kolejne postacie ze Starego Testamentu m.in. proroków i sędziów. 

Pokaże także, obrazy miłości i mądrości Bożej, odwołując się do ksiąg: Pieśni nad Pieśniami, oraz 

Mądrości. Dział VII: „Bóg objawia Syna”, poświęcony jest odkrywaniu objawienia, które dokonało się 

w Jezusie Chrystusie. Uczniowie będą mogli pogłębić wiadomości na temat historyczności Chrystusa, 

a także poznać przypowieści  ewangeliczne. W dziale VIII: „Głoszący Słowo Boże”, młodzież wraz z 

katechetą będą mogli odkrywać Kościół, jego powstanie oraz historię. Wreszcie dział IX: „W roku 

liturgicznym”, ma pomóc przeżyć młodym ludziom uroczystości i wydarzenia roku kościelnego. 

Ukazuje również, nauczanie bł. Jana Pawła II, dzięki czemu uczniowie będą mieli szansę poznawać 

spuściznę jaką pozostawił po sobie nasz wielki Rodak. 

 

 

I. SZUKAM PRAWDY O SOBIE 
 

 

Cele katechetyczne: 

                                                           
1
 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na Polach Lednickich, 4 czerwca 1999. 



 Ukazanie wielkości człowieka jako Bożego stworzenia oraz roli wspólnoty i budowania relacji 
międzyludzkich. 

 Przybliżenie postaci św. Rafała Kalinowskiego jako patrona roku. 
 

Treści: 

 Sens życia. 

 Rola Boga oraz wspólnoty w życiu człowieka. 

 Święty Rafał Kalinowski, jako człowiek kochający Boga, Ojczyznę i drugiego 

człowieka. 
 

Wymagania: 

Uczeń: 

 potrafi dokonać interpretacji perykopy biblijnej ukazującej stworzenie świata i człowieka; 

 postrzega życie jako wartość; 

 rozumie rolę Boga oraz wspólnoty w swoim życiu; 

 wie co to znaczy kochać Boga, Ojczyznę, drugiego człowieka; 

 dostrzega związek między wiarą a pytaniami egzystencjalnymi. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Rodzaje literackie, wybrane utwory z klasyki światowej. 

 Wiedza o społeczeństwie: Życie jako wartość, sens i cel życia ludzkiego, grupa i więzi 

społeczne. 

 

 
 

II. SPOTYKAM BOGA 
 

 
Cele katechetyczne: 

 Zapoznanie ze śladami Boga w świecie.  

 Charakterystyka wielkich religii świata.  

 Pogłębienie wiadomości na temat chrześcijaństwa. 

 Wyjaśnienie, że wiara jest odpowiedzią na Boże Objawienie.  

 Ukazanie Chrystusa jako pełni Objawienia Bożego. 

 
Treści: 

 Świat mówi o Bogu (objawienie naturalne i nadprzyrodzone). 

 Charakterystyka religii monoteistycznych i politeistycznych w odwołaniu do: 

judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu. 

 Chrześcijaństwo jako religia objawiona. 



 Rola chrztu w chrześcijaństwie. 

 Chrystus pełnią Objawienia Bożego. 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

 wie co znaczy stwarzać; 

 potrafi wytłumaczyć definicję religii, monoteizmu, politeizmul 

 umie wymienić i opisać elementy charakteryzujące poszczególne religie świata; 

 wie, w jaki sposób należy zachować się w stosunku do wyznawców innych religii; 

 potrafi wskazać różnice pomiędzy chrześcijaństwem, a innymi religiami; 

 rozumie znaczenie sakramentu chrztu;  

 zna i rozumie terminy: wiara, Boże Objawienie; 

 rozumie, że dzięki Objawieniu poznajemy Boga i przybliżamy się do Niego. 

 
Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej (Biblia, Pieśń Słoneczna).  

 Wiedza o społeczeństwie: Człowiek istota społeczna. 

 Historia: Powstanie chrześcijaństwa. 

 

 

III. SŁUCHAM BOGA 

 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie Słowa jako zaproszenia do budowania wzajemnej relacji człowieka z 

Bogiem.  

 Przybliżenie podstawowych informacji oraz zasad interpretacji Pisma Świętego. 

 Wulgata, Septuaginta jako przekłady Pisma Świętego. 

 
Treści: 

 Słowo Boże jako zaproszenie do budowania wzajemnej relacji człowieka z Bogiem.  

 Świat Biblii. Natchnienie. Kanon biblijny. Etapy formowania się ksiąg biblijnych. Języki 
biblijne. Interpretacja fragmentów biblijnych. 

 Wyjaśnienie pojęć: Wulgata, Septuaginta. 
 

Wymagania: 

Uczeń: 

 opisuje proces formowania się ksiąg biblijnych; 

 umie wyjaśnić związek między Pismem Świętym a Tradycją; 

 potrafi dokonać analizy religijnej i literackiej wybranych perykop biblijnych; 

 wskazuje przykłady różnych gatunków literackich w księgach biblijnych; 

 wie na czym polega natchnienie w Biblii; 



 potrafi odnieść treści Biblii do własnego życia; 

 wyjaśnia pojęcia: Wulgata i Septuaginta; 

 wskazuje możliwości pogłębienia własnej wiedzy na temat Biblii. 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Rodzaje i gatunki literackie. Pojęcia: alegoria, symbol, narracja, sensy 
symboliczne i metaforyczne, myśl przewodnia utworu. 

 

 

IV. POZNAJĘ BOGA 
 
Cele katechetyczne: 

 Wyjaśnienie analogii i różnic pomiędzy opisem stworzenia a współczesnymi teoriami 

naukowymi. 

 Ukazanie grzechu człowieka i jego skutków.  

 Wyjaśnienie symboli w Biblii. 

 
Treści: 

 Współczesne teorie ukazujące stworzenie świata a opis biblijny w księdze Rodzaju; 

 Symbolika ogrodu Eden oraz upadku pierwszych ludzi; 

 Pochodzenie zła w świecie; 

 Konsekwencje grzechu pierworodnego oraz jego skutki na przykładzie Kaina i Abla; 

 Typ biblijny na podstawie arki Noego; 

 Symbolika potopu; 

 Grzech człowieka na przykładzie wieży Babel. 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

  wyjaśnia różnice między opisem stworzenia a współczesnymi teoriami naukowymi; 

 zna symbolikę ogrodu Eden; 

 potrafi rozwijać przyjaźń z Bogiem i drugim człowiekiem; 

 zna definicję grzechu pierworodnego;  

 wyjaśnia symbolikę perykopy o upadku pierwszych ludzi; 

 rozumie jakie są przyczyny zła w świecie; 

 umie dokonać interpretacji perykopy biblijnej o Kainie i Ablu; 

 analizuje zestawianie Nowego Testamentu i Starego Testamentu w oparciu o arkę 

Noego; 

 zna treść perykopy o wieży Babel, potrafi ją zinterpretować. 

 
Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Pismo Święte. Pojęcia: wartość, słuchanie Boga. 

 Wiedza o społeczeństwie: Rola wartości w życiu człowieka. 

 

 



V. BÓG MA ZBAWCZY PLAN 
 

Cele katechetyczne: 

 Zaznajomienie z prehistorią biblijną. 

 Ukazanie historiozbawczego wymiaru dziejów narodu wybranego. 

 
Treści: 

 Ukazanie czasu patriarchów. 

 Abraham ojcem wszystkich wierzących. 

 Mesjasz – najważniejsza obietnica. 

 Wierność Bogu na przykładzie Jakuba. 

 Józef typem Chrystusa. 

 „Jestem, który Jestem”. 

 Wędrówka Izraela i przymierze na Synaju. 

 Jozue typem Chrystusa. 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić kim byli patriarchowie; 

 zna najważniejsze fakty z życia Abrahama; 

 wyjaśnia perykopę o ofierze Izaaka; 

 wyjaśnia jakie obietnice otrzymał Abraham od Boga;  

 wie, dlaczego Abraham jest ojcem wszystkich wierzących; 

 zna historię Jakuba; 

 umie wyjaśnić na przykładzie Józefa, na czym polega zawierzenie Bogu; 

 potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi; 

 zna perykopę o przymierzu Boga z narodem wybranym, zna treść przymierza;  

 dokonuje analizy fragmentów dotyczących wędrówki Izraelitów przez pustynię; 

 potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Józef i Jozue są typem Chrystusa. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Pismo Święte (fragmenty: Abraham, Józef, Mojżesz, Jozue) Pojęcia: 

wartości, wierność, wytrwałość, odwaga, mądrość, słuchanie Boga. 

 Historia: Cywilizacje starożytne – Izrael. 

 Wiedza o społeczeństwie: Autorytet. Grupy i więzi społeczne. 

 

 

VI. BÓG JEST ZE SWOIM LUDEM 
 

 



Cele katechetyczne: 

 Ukazanie epoki sędziów. 

 Przybliżenie wybranych postaci ze Starego Testamentu. 

 Ukazanie miłości Oblubieńca i Oblubienicy jako typu miłości Boga i jego ludu, 

miłości Chrystusa i Kościoła. 

 Kształtowanie postawy mającej na celu obronę wiary. 

 
Treści: 

 Epoka sędziów. Gedeon i Debora. 

 Królowie Izraela: Saul, Dawid, Salomon. 

 Prorocy w Piśmie Świętym. 

 Mądrość Boga w historii Narodu Wybranego: Księga Mądrości, Księga Syracha, 

Pieśń nad pieśniami, Księgi Machabejskie. 

 Etapy Bożego objawienia w Piśmie Świętym. 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

 potrafi scharakteryzować epokę sędziów, zna działanie Boga przez sędziów w życiu 

narodu; 

 zna historię życia Samuela i Saula; 

 wyjaśnia symbol i znaczenie namaszczenia króla; 

 potrafi scharakteryzować postacie biblijne: Dawida i Salomona; 

 rozumie co to jest profetyzm; 

 potrafi wymienić zadania oraz przykłady proroków w Starym Testamencie; 

 wie, na czym polega udział chrześcijanina w misji prorockiej Chrystusa; 

 potrafi samodzielnie odnaleźć i zinterpretować wybrane perykopy ksiąg 

mądrościowych; 

 rozumie znaczenie ksiąg mądrościowych w życiu Narodu Wybranego; 

 na przykładzie Pieśni nad pieśniami, wyjaśnia zadania Oblubieńca i Oblubienicy; 

 analizuje księgi Starego Testamentu jako Boże Objawienie; 

 zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej 

 
Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Rodzaje i gatunki literackie. Pismo Święte (fragmenty: Samuel, Saul, Dawid, 
Salomon, Machabeusze, wybrani prorocy). 

 Historia: Cywilizacje starożytne – Izrael. 

 Wiedza o społeczeństwie: Autorytet. Grupa i więzi społeczne. 
 

 

VII. BÓG OBJAWIA SYNA 
 

Cele katechetyczne: 



 Ukazanie Jezusa Chrystusa jako wypełnienie proroctw mesjańskich. 

 
Treści: 

 Proroctwa mesjańskie w Piśmie Świętym. 

 Źródła chrześcijańskie i niechrześcijańskie o Chrystusie. 

 Ewangelie – powstanie i charakterystyka. 

 Przypowieść jako gatunek literacki. 

 Bóstwo Chrystusa, odkupieńcza śmierć Jezusa jako ofiara miłości Boga do człowieka, 

zmartwychwstanie. 

 Podstawy wiary chrześcijańskiej. 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

 dokonuje interpretacji literackiej i religijnej wybranych perykop biblijnych; 

 wskazuje przykłady gatunków literackich w Piśmie Świętym; 

 wyjaśnia co to jest przypowieść, odwołując się do przykładów biblijnych; 

 charakteryzuje poszczególne Ewangelie; 

 przedstawia podstawowe fakty z życia i działalności Jezusa Chrystusa; 

 potrafi wyjaśnić dlaczego Chrystus jest postacią historyczną, odwołując się do źródeł 

chrześcijańskich i niechrześcijańskich; 

 rozumie dlaczego Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach 

ludzkości; 

 zna pojęcia: Wcielenie, zbawienie, Odkupienie; 

 potrafi uzasadnić, dlaczego w Chrystusie dokonała się pełnia Objawienia. 

 

 
Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Rodzaje i gatunki literackie. Pojęcia: alegoria, sensy symboliczne, narracja, myśl 
przewodnia. 

 Historia: Sytuacja narodu izraelskiego przed narodzeniem Chrystusa, powstanie 
chrześcijaństwa, Chrystus – postacią historyczną. 

 Wiedza o społeczeństwie: Znaczenie autorytetu w życiu człowieka. 
 

 

VIII. GŁOSZĄCY SŁOWO BOŻE 
 

 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie narodzin Kościoła; 

 Przybliżenie postaci Świętych Piotra i Pawła; 

 Ukazanie historii Kościoła w pierwszych wiekach. 

 
Treści: 



 Narodziny Kościoła: zesłanie Ducha Świętego, cechy charakterystyczne pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej, rola Eucharystii w życiu Kościoła. 

 Święci Piotr i Paweł jako filary wspólnoty Kościoła; 

 Kościół w starożytności: prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie. 
Przykłady męczeństwa: św. Ignacy Antiocheński; św. Perpetua, św. Cyprian. 

 Znaczenie Edyktu Mediolańskiego dla wspólnoty Kościoła. 

 Rozwój Kościoła od IV wieku: działalność Ojców Kościoła, rozwój teologii, liturgii i 
apologetyki, działalność dobroczynna, sztuka sakralna. 

 
 

Wymagania: 

Uczeń: 

 charakteryzuje Zesłanie Ducha Świętego jako początek historii Kościoła; 

 umie przedstawić życie pierwszych chrześcijan na podstawie wybranych fragmentów z 
Dziejów Apostolskich; 

 rozumie dlaczego Eucharystia jest istotnym elementem życia Kościoła; 

 charakteryzuje postacie świętych Piotra i Pawła; 

 zna główne przyczyny prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie; 

 wie jakie znaczenie miał Edykt mediolański dla rozwoju Kościoła; 

 potrafi scharakteryzować rozwój Kościoła po Edykcie mediolańskim. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Pojęcia: wartości, wytrwałość, odwaga, mądrość. 

 Historia: Powstanie chrześcijaństwa. 

 Wiedza o społeczeństwie: Sens i cel życia. 

 

IX. W ROKU LITURGICZNYM 
 

Cele katechetyczne: 

 Wprowadzenie w przeżywanie roku liturgicznego. 

 Wyjaśnienie poszczególnych okresów liturgicznych. 

 Ukazanie okresu młodości w życiu bł. Jana Pawła II. 

 Przybliżenie św. Rafała Kalinowskiego jako wzoru człowieka miłującego Boga i ludzi. 
 

Treści: 

 Karol Wojtyła – młodzieńcze pasje i odkrywanie powołania. 

 Św. Rafał Kalinowski – wzór człowieka miłującego Boga i ludzi.. 

 Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży. 

 Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. 

 Boże Narodzenie – pojednanie i miłość. 

 Wielki Post – czas nawrócenia i pokuty. 

 Triduum Paschalne – w Chrystusie nasze zbawienie. Zachęcenie do uczestnictwa w 



obrzędach Wielkiego Tygodnia. 

 Święto Miłosierdzia Bożego – spotkania z Chrystusem, wychodzącym ku 

człowiekowi.  

 Maryja Matka Kościoła.  

 

 
Wymagania: 

Uczeń: 

 zna życiorys bł. Jana Pawła II, ze szczególnym podkreślenie okresu jego młodości; 

 potrafi wyjaśnić dlaczego św. Rafał Kalinowski jest wzorem człowieka miłującego 

Boga i ludzi; 

 charakteryzuje istotę kultu świętych; 

 przedstawia charakterystykę poszczególnych okresów roku liturgicznego; 

 rozumie wartość religijną przeżywania Bożego Narodzenia i Wielkanocy; 

 ceni wartość miłosierdzia Bożego; 

 potrafi zinterpretować fragmenty biblijne dotyczące Maryi. 

 
Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Symbol, myśl przewodnia. Pojęcia: wartości, słuchania Boga. 
 

 

WSKAZANIA DO REALIZACJI PROGRAMU: 

 

Punktem wyjścia dla nauczania religii w klasie pierwszej gimnazjum jest spotkanie z 

Bogiem poprzez wydarzenia i słowa zapisane na kartach biblijnych. Mają one za zadanie 

pomóc młodzieży gimnazjalnej odkrywać i pogłębiać swoją wiarę. Pobudzają także do 

stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Poprzez wprowadzenie patrona roku św. Rafała 

Kalinowskiego młodzi ludzie mogą spróbować odkryć we własnym życiu, jak wielkim 

bogactwem jest relacja z Bogiem oraz drugim człowiekiem, jak wielką wartość stanowi 

wspólnota rodzinna, Kościoła, czy państwowa. Pomóc ma im w tym także przybliżenie 

postaci bł. Jana Pawła II w okresie jego młodości. Ukazując zainteresowania i pasje młodego 

Karola Wojtyły pragnie pobudzić się uczniów do odkrywania i realizowania własnych 

talentów i zdolności. Ma to służyć odkrywaniu tożsamości chrześcijańskiej. Jednocześnie 

także pobudzać do świadomego podjęcia wysiłku przygotowania się do przyjęcia Ducha 

Świętego w sakramencie bierzmowania.  

W klasie pierwszej gimnazjum główny akcent położony jest na odkrywanie 

Objawianie Bożego w oparciu o treści biblijne. Dlatego zwraca się szczególną uwagę na 

metody i zasady interpretacji tekstu. Stosując różnorodne materiały źródłowe: Pismo Święte, 

dokumenty Kościoła, dokumenty historyczne, teksty liturgiczne, świadectwa chrześcijan, 

kształtuje się umiejętności pogłębiania oraz rozumienia Objawienia Bożego i Jego pełni w 

Jezusie Chrystusie. Zachęca się także do regularnego uczestnictwa w życiu Kościoła poprzez 

częste korzystanie z sakramentów, zwłaszcza sakramentu pojednania i Eucharystii. Program 

przybliża także wybrane zagadnienia z historii Kościoła, by uczniowie znając własne korzenie 

mogli identyfikować się w życiu z Ewangelią Chrystusową. W katechezach zwraca się uwagę 

na przekazywanie treści metodami aktywizującymi, mającymi na celu pobudzanie 



katechizowanych do szukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Przybliżając treści 

związane z liturgią, Biblią, Kościołem,  katecheta odwołuje się m.in. do dramy, dyskusji, 

metod plastycznych i gier dydaktycznych. Zwraca się także uwagę, by katecheza była oparta 

o wzajemny dialog między katechetą a katechizowanym. Zadaniem katechety jest budowanie 

w uczniu postawy otwarcia się na treści płynące z Ewangelii.  



Klasa II gimnazjum 

ABY NIE USTAĆ W DRODZE 
 

W drugim roku katechezy gimnazjalnej, Program przypomina o znaczeniu osobistej 

relacji z Chrystusem. Mottem tego roku są słowa: „Wiara chrześcijańska nie polega tylko na 

wierzeniu w pewne prawdy, ale jest przede wszystkim osobistą relacją z Jezusem 

Chrystusem, jest spotkaniem z Synem Bożym, który całej naszej egzystencji nadaje nowego 

dynamizmu” (Benedykt XVI, XXVI Światowe Dni Młodzieży w Madrycie). 
 

Gimnazjum to szczególny czas, w którym młodzi ludzie oprócz katechezy szkolnej, 

przygotowują się równocześnie do sakramentu bierzmowania. Dlatego katecheza w klasie drugiej 

kładzie szczególny akcent na osobistą formację w oparciu o Dekalog oraz drogę Błogosławieństw. W 

drodze ku Chrystusowi podobnie, jak w roku ubiegłym ma pomóc postać patrona roku, którym tym 

razem jest św. Jacek Odrowąż. Odwołując się do bł. Jana Pawła II pragnie się zachęcić młodego 

człowieka, do odkrywania wartości powołania jako odpowiedzi na wezwanie Boga. 

Myślą przewodnią nauczania religii w klasie drugiej gimnazjum jest zachęcenie młodego 

człowieka do wysiłku, by poznając Chrystusa nie ustawał w drodze własnego rozwoju zarówno 

duchowego, jak i intelektualnego, czy fizycznego. By sam wzrastając, potrafił odnaleźć się w Kościele. 

Dlatego dział I: „Boża Wspólnota”, ma pomóc w kształtowaniu prawdziwego obrazu siebie, 

odkrywaniu wartości różnych wspólnot ludzkich. 

Dział II: „Odkrywając dobro”, przybliża treści związane z moralnością czynów ludzkich, oraz 

chrześcijańskim systemem wartości. Uzasadnia potrzebę życia z Chrystusem i walki z grzechem we 

własnym życiu. W dziale III: „Boże drogowskazy” ukazana jest wartość życia opartego o Dekalog. 

Kolejny dział (IV): „Błogosławieni znaczy szczęśliwi”, przedstawia drogę, prowadzącą do szczęścia jaką 

są Błogosławieństwa.  

Dział V: „Naśladować Jezusa”, przybliża bogactwo płynące z Modlitwy Pańskiej, jako drogi życia 

chrześcijańskiego. Ma na celu uświadomienie młodemu człowiekowi, czym jest zbawienie. Co, tak 

naprawdę powinno stanowić sens jego życia. Odwołuje się także do sakramentu bierzmowania, 

podkreślając odpowiedzialność każdego człowieka za własne życie. Wreszcie dział VI: „Rok w 

Kościele”, ma pomóc przeżyć młodym ludziom uroczystości i wydarzenia roku kościelnego.  

 
 

 

I. BOŻA WSPÓLNOTA 

 

 
Cele katechetyczne: 



 Ukazanie Boga jako trwałego i pewnego fundamentu szczęścia. 

 Przedstawienie człowieka, jako istoty społecznej. 

 Przybliżenie postaci św. Jacka Odrowąża, jako patrona roku. 
 

Treści: 

 Święty Jacek Odrowąż przyjaciel Chrystusa i człowieka; 

 Chrześcijańskie rozumienie szczęścia i możliwości jego osiągnięcia. 

 Człowiek istota społeczna, zakorzeniona we wspólnocie z Bogiem i bliźnimi. 

 Znaczenie Chrystusa w życiu człowieka, pogłębianie relacji osobowej poprzez modlitwę, 
sakramenty, własne zaangażowanie. 

 Prawdziwy obraz samego siebie. 
 

 

Wymagania: 

Uczeń: 
 

 zna główne wydarzenia z życia św. Jacka; 

 wie, na czym polega chrześcijański sens szczęścia i w jaki sposób człowiek może zrealizować 
siebie w relacji z Bogiem i bliźnimi; 

 rozumie, że człowiek jest istotą społeczną. Potrafi to wytłumaczyć na przykładach; 

 wie, ze Kościół jest wspólnotą, w której Bóg zaprasza człowieka do wspólnoty życia z Nim 
samym; 

 zna perykopę o talentach i umie dokonać jej interpretacji; 

 rozumie, że tylko osobisty kontakt z Chrystusem przez modlitwę, czytanie Biblii, sakramenty 
pozwoli mu poznawać Chrystusa. 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Seneka O życiu szczęśliwym (fragment) 

 Wiedza o społeczeństwie: Sens i cel życia. Odpowiedzialność za własny rozwój. Życie jako 
podstawowa wartość. 

 

 

 

II. ODKRYWAJĄC DOBRO 

 

 
Cele katechetyczne: 



 Ukazanie podstaw zachowań moralnych czynów ludzkich. 

 Przedstawienie świętości jako powołania każdego chrześcijanina 
 

Treści: 

 Prawo wieczne, prawo naturalne, prawo moralne. 

 Moralność czynów ludzkich. 

 Sumienie, zasady jego działania oraz umiejętność formowania. 

 Hierarchia wartości. 

 Łaska uświęcająca. Łaska uczynkowa.  

 Związek pomiędzy życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu. 

 Świętość jako powołanie każdego chrześcijanina. 

 Sposoby realizowania świętości na przykładzie wybranych Świętych. 
 

Wymagania: 

Uczeń: 

 zna pojęcie prawa naturalnego i prawa wiecznego; 

 umie wyjaśnić zasady prawa naturalnego; 

 charakteryzuje źródła pomocne do oceny moralności danego czynu; 

 umie wyjaśnić różnicę pomiędzy grzechem ciężkim i lekkim i zastosować ją w 

praktyce; 

 wie, co to jest sumienie, rozróżnia sumienie prawe i błędne. Rozumie potrzebę 

kształtowania prawego sumienia przez całe życie; 

 umie rozróżnić rożne rodzaje wartości; 

 rozumie, że odkrywanie, przyjmowanie i prowadzenie życia zgodnego z przyjętym 

systemem nadaje kształt życiu człowieka, sens jego egzystencji; 

 zna nauczanie Jezusa o konieczności podporządkowania wartość materialnych 

wartościom wyższym; 

 wie, co to jest łaska uświęcająca i łaska uczynkowa; 

 wyjaśnia, w jaki sposób Chrystus umacnia człowieka w dobru poprzez łaski 

sakramentu Eucharystii; 

 opisuje drogę świętości swojego patrona lub patrona, którego chce sobie obrać w 

sakramencie bierzmowania; 

 wie, że świętość jest wspólnym i najważniejszym powołaniem każdego chrześcijanina.  

Odczytuje związek pomiędzy świętością, a życiem w łasce uświęcającej. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia, Seneka: O życiu szczęśliwym 
(fragmenty dialogu). 

 Wiedza o społeczeństwie: Sens i cel życia. Życie jako podstawowa wartość. Rola grupy i więzi 
społeczne. 

 

 



 

III. BOŻE DROGOWSKAZY 

  

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie Dekalogu jako drogi szczęścia człowieka. 

 Uświadomienie obowiązków chrześcijanina wobec wiary, nadziei i miłości. 
 

Treści: 

 Dekalog jako podstawowe zasady moralne. 

 Obowiązki chrześcijanina względem wiary, nadziei i miłości.  

 Przesłanie płynące z I Przykazania. Zachowania sprzeczne z wiarą, nadzieją i miłością. 
Bałwochwalstwo jako przejaw pustki duchowej z powodu braku lub osłabienia wiary. 

 Wartość II Przykazania: Imię Boże. Znaczenia imienia. Grzechy przeciwko II Przykazaniu. 
Symbolika chrześcijańska i niechrześcijańska.  

 Świętowanie – III Przykazanie: różne formy kultu i oddawania czci Bogu. Eucharystia jako 
centrum niedzieli chrześcijanina. Czas świętowania. Święta obowiązkowe.  

 IV Przykazanie Boże: Boży plan dotyczący małżeństwa i rodziny. Obowiązki wobec rodziców, 
osób starszych, przełożonych i Ojczyzny. Uczestnictwo w życiu społecznym. 

 V Przykazanie Boże: konieczność troski o własne zdrowie. Problematyka nałogów. 
Profilaktyka zdrowotna.  

 Przykazanie VI: Przyjaźń fundamentem prawidłowych kontaktów z innymi. Chrześcijańską 
koncepcja ciała.  Sposoby wyrażania uczuć i panowania nad ciałem. Czystość jako źródło 
szczęścia człowieka.  

 VII Przykazanie Boże: Wartość cudzej własności. Niebezpieczeństwo konsumpcjonizmu i 
wyzysku. Idea ewangelicznego ubóstwa. Wyobraźnia miłosierdzia według bł. Jana Pawła II. 

 Przykazanie VIII: Nauka Kościoła na temat prawdy. Niebezpieczeństwa wynikające z 
manipulacji prawdą. Związek między prawdą a miłością i sprawiedliwością. Zasady 
właściwego doboru źródeł informacji. Mass media w służbie prawdzie. 

 IX i X Przykazanie Boże: Pragnienia człowieka a sens życia. Sposoby radzenia sobie z 
grzesznymi myślami. Pożądliwość, zawiść, zazdrość a świętość. 

   

Wymagania: 

Uczeń: 

 charakteryzuje obowiązki wynikające z Dekalogu; 

 potrafi przedstawić obowiązki chrześcijanina względem cnót boskich; 

 charakteryzuje wykroczenia przeciwko poszczególnym przykazaniom Bożym; 

 uzasadnia stanowisko Kościoła wobec sekt, wróżbiarstwa, okultyzmu, bałwochwalstwa, 
magii, zabobonu; 

 potrafi odróżnić symbole chrześcijańskie od niechrześcijańskich ; 

 formułuje argumenty za uczestnictwem w liturgii; 

 rozumie społeczną wartość niedzieli; 

 wyjaśnia obowiązki względem rodziców, starszych, przełożonych i Ojczyzny; 

 uzasadnia świętość życia ludzkiego; 



 rozumie na czym polega czystość w różnych okresach życia; 

 wie, jakie niebezpieczeństwa niesie z sobą bogactwo, konsumpcjonizm, wyzysk; 

 szanuje prawo własności; 

 rozumie działania Kościoła na rzecz potrzebujących; 

 charakteryzuje uczynki miłosierne względem duszy i ciała; 

 analizuje wpływ krzywoprzysięstwa, wiarołomstwa, nieuczciwości na życie człowieka; 

 przedstawia skutki manipulacji i ich wpływ na życie jednostki i społeczeństwa. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia; 

 Wiedza o społeczeństwie: Niezbywalny charakter praw człowieka, ich katalog i systemy 
ochrony. 

 

 

IV. BŁOGOSŁAWIENI ZNACZY SZCZĘŚLIWI 
 

 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie Ośmiu Błogosławieństw jako drogi prowadzącej do szczęścia; 
 

Treści: 

 Osiem Błogosławieństw jako droga prowadząca do szczęścia człowieka. 

 Zawierzenie Bogu, drogą do Jego Królestwa.  

 Chrystus pocieszycielem grzeszników. 

 Radość jednym z owoców Ducha Świętego. 

 Rola posłuszeństwa i pokory w drodze do zbawienia. 

 Sprawiedliwość a miłosierdzie. 

 Biblijna interpretacja pokoju. 

 Pokój owocem sprawiedliwości. Papieski orędzia na Światowe Dni Pokoju. 

 Zbawczy sens cierpienia. Prześladowania we współczesnym świecie. 
 

 

Wymagania: 

Uczeń: 

 charakteryzuje poszczególne błogosławieństwa; 

 wyjaśnia na czym polega zawierzenie Bogu; 

 wie co to jest radość chrześcijańska; 

 zna rolę posłuszeństwa i pokory w życiu człowieka wierzącego; 



 umie wyjaśnić rolę sprawiedliwości w świecie; 

 przedstawia związek między sprawiedliwością a miłosierdziem; 

 przytacza wybrane orędzia papieskie na Światowe Dni Pokoju; 

 wie jaki sens ma cierpienie; 

 charakteryzuje prześladowania chrześcijan w świecie współczesnym; 

 potrafi wyjaśnić w jaki sposób można się solidaryzować z ofiarami prześladowań. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia.  

 Wiedza o społeczeństwie: Rola autorytetu w życiu człowieka. Pojęcie grupy, więzi społeczne. 
Normy moralne. 

 

 

 

 

V. NAŚLADOWAĆ JEZUSA 
 

 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie bogactwa Modlitwy Pańskiej jako drogi życia chrześcijańskiego. 

 Ukazanie wiary jako zadania na całe życie i odpowiedzi na Boże Objawienie. 
 

 

Treści: 

 Modlitwa Pańska – odwołanie się do relacji ojciec – dziecko, w odniesieniu do każdego 
człowieka. 

 Cechy wiary i przypomnienie obowiązków wobec niej. 

 Źródła świętości człowieka. 

 Podstawy i potrzeba apostolstwa w Kościele. 

 Nauka Chrystusa o Królestwie Bożym. 

 Szanse i zagrożenia dla chrześcijan we współczesnym świecie. 

 Katolicka Nauka Społeczna – podstawowe zasady i dokumenty. 

 Zbawczy plan Boga wobec świata. 

 Wartość powołania.  

 Sens ludzkiej pracy. 

 Tolerancja jako wyraz szacunku wobec człowieka. 

 Kościół jako wspólnota zbawcza. 

 Maryja wzorem zawierzenia Bogu. 



 Sakrament bierzmowania jako potwierdzenie przed Bogiem odpowiedzialności za swoje 
życie.  

 

Wymagania: 

Uczeń: 

 rozumie sens i warunki modlitwy; 

 wyjaśnia dlaczego Bóg jest Ojcem dla człowieka; 

 wie na czym polega objawienie pośrednie i bezpośrednie; 

 charakteryzuje obowiązki wynikające z wiary; 

 rozumie powszechne powołanie do świętości; 

 wskazuje sposoby apostolstwa świeckich; 

 przedstawia  Królestwo Boże na podstawie przypowieści Jezusa; 

 wyjaśnia szanse i zagrożenia dla chrześcijan w świecie współczesnym; 

 wie, na czym polega zbawczy plan Boga; 

 przedstawia czym zajmuje się KNS i kto jest jej podmiotem. Wymienia główne encykliki 
społeczne; 

 charakteryzuje biblijne przykłady powołania; 

 opisuje na czym polega praca i jaki jest jej sens; 

 wie jaki sens ma wolontariat; 

 wyjaśnia na czym polega tolerancja i braterstwo; 

 zna obowiązki człowieka wobec bliźnich; 

 potrafi wskazać sposoby walki ze złem i z pokusami  

 wie kim jest Duch Święty, oraz co to są charyzmaty; 

 rozumie czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą  
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej – Biblia. 

 Wiedza o społeczeństwie: Niezbywalny charakter praw człowieka. 
 

 

VI. ROK KOŚCIOŁA  
 

 

Cele katechetyczne: 

 Wprowadzenie w przeżywanie roku liturgicznego. 

 Ukazanie historii i sensu wybranych świąt kościelnych. 

 Przybliżenie postaci Karola Wojtyły, jako wzoru odpowiedzi na wezwanie Boga. 
 

 



Treści: 

 Okoliczności rozeznania i wyboru drogi życiowej przez Karola Wojtyłę. 

 Krzyża jako znak Zbawienia. Symbolika krzyża i przesłanie płynące z krzyża. 

 Modlitwa różańcowa drogą ku Chrystusowi przez Maryję. 

 Tajemnica Wcielenia. Treści objawione dotyczące okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. 

 Wielki Post jako czas szczególnej pracy nad kształtowaniem własnego sumienia. 

 Triduum Paschalne – ofiara dla naszego zbawienia. 

 Eucharystia – świadome i pełne uczestnictwo każdego chrześcijanina. 
 

Wymagania: 

Uczeń: 

 w oparciu o postać Karola Wojtyły, odkrywa własne powołanie; 

 potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną; 

 zna treści Objawienia rozważane w poszczególnych tajemnicach różańca; 

 potrafi omówić najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem; 

 rozumie czym jest ekumenizm; 

 widzi potrzebę modlitwy o jedność chrześcijan; 

 wie na czym polega prawdziwe nawrócenie; 

 dostrzega potrzebę nawrócenia we własnym życiu; 

 świadomie przyjmuje dar Odkupienia; 

 rozumie, że Eucharystia jest spotkaniem z kochającym Bogiem. 
  

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia; Adwent, Boże Narodzenie, Wielki 
Post, Wielkanoc, Maryja w literaturze. 

 Sztuka: Motywy związane z rokiem liturgicznym przedstawiane w muzyce, malarstwie, 
rzeźbie. 

 

 

WSKAZANIA DO REALIZACJI PROGRAMU: 

Katecheza w klasie drugiej ma prowadzić młodego człowieka do pogłębienia wiary osobowej 

oraz kształtowania siebie w oparciu o świat wartości chrześcijańskich. Odkrywając Boga poprzez Jego 

Przykazania, Osiem Błogosławieństw, Modlitwę Pańską uczeń powinien pogłębiać swoją relację ze 

Zbawicielem, wymagając od siebie na kilku płaszczyznach: duchowej, intelektualnej, fizycznej. 

Zaangażowanie młodego człowieka w sprawy wiary, prowadzi także do głębszej refleksji nad samym 

sobą w odniesieniu do sakramentu bierzmowania, do którego ma przystąpić. Dlatego katecheza w 

klasie drugiej opiera się na dialogu między katechetą a katechizowanym, który ma ułatwić 

odnajdywanie argumentów w prezentowanych tekstach źródłowych oraz własnym życiu.  

Proponuje się zatem różnorodne formy pracy z grupą, które mają doprowadzić do zaangażowania w 

przebieg katechezy zarówno młodzieży jak i katechety. Wykorzystując: dramę, pracę z tekstem, gry 

dydaktyczne, rozbudza się zainteresowanie omawianymi treściami, a także zachęca do własnych 



poszukiwań. Metody problemowe, panele, mają rozbudzać zainteresowania problemami etycznymi. 

W kształtowaniu właściwych postaw z pomocą przychodzą postacie świętych, szczególnie patrona 

roku św. Jacka Odrowąża oraz bł. Jana Pawła II.  

  



 

Klasa III gimnazjum 

ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA 

 

W trzecim, ostatnim roku katechezy gimnazjalnej, program odwołuje się do 

podstawowej zasady chrześcijańskiej jaką jest miłość. Mottem tego roku są słowa bł. Jana 

Pawła II: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, 

gdyśmy byli jeszcze grzesznikami» (Rz 5, 7-8). Bóg, który stworzył nas w swej 

niezmierzonej miłości i ze względu na tę miłość przeznaczył nas do pełnej komunii z sobą, 

oczekuje od nas równie ofiarnej, wolnej i świadomej odpowiedzi” (Środa Popielcowa, 

13.02.2002).  

Dla gimnazjalisty to szczególny rok, w którym po trzyletnim przygotowaniu przystąpi 

do sakramentu bierzmowania. Dlatego tak ważne jest by, potrafił pogłębiać swoją relację z 

Bogiem i drugim człowiekiem, odkrywając czym jest prawdziwa miłość. W tym roku, będzie 

mu towarzyszył jako patron roku bł. Jan Beyzym. Podobnie jak w latach ubiegłych 

podkreślona zostanie również postać bł. Jana Pawła II, który dla młodzieży stanowił autorytet 

moralny, ukazując gdzie należy szukać prawdziwej miłości, by nie była ona jedynie ułudą.  
Dział I: „Odpowiedzialni za świat”, przybliża Kościół, jako wspólnotę wzrastania w miłości i 

dojrzewaniu do nieba. W dziale II: „Powołani, by kochać”, prezentowane są treści, pogłębiające 

wiadomości na temat prawdziwej miłości oraz odpowiedzialności za własne uczucia. W kolejnym (III) 

dziale: „Miłość w rodzinie”, przedstawiona jest chrześcijańska koncepcja osoby. Podkreślona jest 

również świętość życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W dziale IV: „Miłość w 

rodzinie Bożej”,  ukazywany jest Kościół jako wspólnota miłości, której początkiem jest Chrystus, 

natomiast modlitwa i życie sakramentalne pozwalają się w tej wspólnocie rozwijać i trwać. Dział V: 

„Boże drogi w historii Kościoła”, przybliża najważniejsze zagadnienia dotyczące historii Kościoła. 

Wreszcie dział VI: „W jedności z Kościołem”, ukazuje Karola Wojtyłę jako autorytet moralny 

młodzieży. Pogłębia także relację z Bogiem poprzez wydarzenia roku liturgicznego.  

 

 

I. ODPOWIEDZIALNI ZA ŚWIAT 
 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie Kościoła, jako wspólnoty wzrastania w miłości i dojrzewania do nieba. 

 Przybliżenie postaci bł. Jana Beyzyma, człowieka, który z miłości poświęcił się dla innych. 

 Ukazanie odpowiedzialności jako wyrazu miłości. 
 

Treści: 

 Skutki postępu technicznego. Osiągnięcia i zagrożenia współczesnego świata. 

 Refleksja nad przyszłością, przed którą stoi każdy młody człowiek, w kontekście osobistego 
powołania. 



 Kościół jako wspólnota wzrastania w miłości i dojrzewania do nieba. 

 Bł. Jan Beyzym, człowiek, który odnalazł swoje powołanie w służbie umierającym. 

 Związek między wolnością a odpowiedzialnością. 

 Odpowiedzialność jako wyraz miłości. 
 

 

Wymagania: 

Uczeń: 

 rozróżnia dwie drogi poznania rzeczywistości: wiarę i rozum, które się wzajemnie 
uzupełniają; 

 zna perykopę biblijną o Bogatym Młodzieńcu, w kontekście odkrywania własnego powołania; 

 rozumie sens swojej przynależności do wspólnoty Kościoła; 

 charakteryzuje postać bł. Jana Beyzyma, jako człowieka służącego innym z miłości; 

 wyjaśnia związek między wolnością a odpowiedzialnością. 

 wie na czym polega odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia. 

 
 

 

II. POWOŁANI BY KOCHAĆ 

 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie czym jest prawdziwa miłość. 

 Kształtowanie postawy dążenia do prawdziwej miłości. 

 Wyjaśnienie różnic wypływających z płciowości człowieka. 

 Uświadomienie prawdy, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co zrobi ze swoimi uczuciami 
oraz za uczucia, które wzbudza w innych ludziach. 

 

Treści: 

 Różne sposoby definiowania miłości: filia, agape, eros, caritas.  

 Przykazania Miłości. Płaszczyzny, na których winne być one realizowane: miłość Boga, miłość 
bliźniego, miłość samego siebie. 

 Wypaczenia miłości: brak akceptacji siebie, egoizm. 

 Różnice między miłością bezinteresowną a warunkową. 

 „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” – płciowość człowieka. 

 Odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. 



 

 

Wymagania: 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić czym jest miłość w ujęciu chrześcijańskim; 

 zna treść Dwóch Przykazań Miłości, potrafi dokonać ich interpretacji; 

 wie, że miłość Boga, ma charakter osobowy; 

 wyjaśnia różnicę między miłością bezwarunkową a warunkową; 

 dokonuje analizy Hymnu o Miłości; 

 wie, że płciowość jest darem Boga; 

 odnosi się z szacunkiem  męskości i kobiecości; 

 wskazuje na konieczność bycia odpowiedzialnym za życie uczuciowe. 
 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia; J. Kofta: „Co to jest 

miłość”. 

 
 

III.  MIŁOŚĆ W RODZINIE 
 

Cele katechetyczne: 

 Przedstawienie chrześcijańskiej koncepcji osoby. 

 Ukazanie świętości oraz nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 

 Przedstawienie czystości jako podstawy szacunku, zaufania i opanowania. 

 Przybliżenie nauczania Kościoła dotyczącego małżeństwa i rodziny. 
 

Treści: 

 Chrześcijańska koncepcja osoby. Godność człowieka w wymiarze cielesnym i duchowym.  

 Świętość i nienaruszalność życia ludzkiego od poczęcia.  

 Cnota czystości jako podstawa szacunku, zaufania i opanowania. Modlitwa i sakramenty 
pomocą w opanowaniu i uporządkowaniu zmysłów. Znaczenie wstydliwości w życiu 
człowieka. 

 Podstawa małżeństwa: miłość, wierność i uczciwość. Analiza przysięgi małżeńskiej. Cele 
małżeństwa: dobro małżonków i prokreacja. 

 Boży plan dotyczący prokreacji. Obowiązki rodziców wobec dzieci. Naturalne Planowanie 
Rodziny. Godność dziecka. 

 Problemy moralne w życiu małżeńskim i rodzinnym: problem zabijania dzieci 
nienarodzonych, niegodziwość zapłodnienia in vitro, doświadczenia na embrionach ludzkich, 
konflikty w rodzinie, eutanazja. Ukazanie alternatywy: przysposobienie, adopcja duchowa, 
wzrastanie w miłości, odkrywanie sensu cierpienia, działalność hospicyjna. 

 



 

Wymagania: 

Uczeń: 

 wie, że życie jest darem Boga; 

 potrafi omówić Boży plan dotyczący małżeństwa i rodziny; 

 przedstawia obowiązki rodziców względem dzieci; 

 wie co to jest Naturalne Planowanie Rodziny; 

 zna kryteria moralne dotyczące przekazywania życia ludzkiego; 

 umie dokonać oceny moralnej aborcji, zapłodnienia in vitro, eutanazji, eksperymentów na 
embrionach ludzkich; 

 charakteryzuje pojęcia: przysposobienie, adopcja, adopcja duchowa; 

 wyjaśnia podstawowe przejawy odpowiedzialności za rodzinę na poziomie: materialnym, 
moralnym, psychicznym i duchowym; 

 zna podstawowe cele i zadania życia rodzinnego; 

 opisuje sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie; 

 rozumie konieczność szacunku dla dziadków i ludzi starszych; 
 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia; J. Kofta, Co to jest miłość. 

IV. MIŁOŚĆ W RODZINIE BOŻEJ 
 

Cele katechetyczne: 

 Wprowadzenie w tajemnicę Kościoła, wspólnoty miłości której początkiem jest Chrystus. 

 Ukazanie formy zaangażowania świeckich w życie Kościoła zwłaszcza kościoła lokalnego i 
misyjnego. 

 Ukazanie modlitwy i życia sakramentalnego, jako trwania w zjednoczeniu z Chrystusem i 
całym Kościołem. 

 

Treści: 

 Kościół wspólnotą miłości, której początkiem jest Chrystus. Kościół pielgrzymujący, 
triumfujący, cierpiący. Znamiona Kościoła: jeden, święty, powszechny, apostolski. 
Hierarchiczność w Kościele. Rola i zadania papieża. 

 Formy zaangażowania świeckich w życie Kościoła. Troska o sprawy materialne i duchowe 
Kościoła. 

 Modlitwa i życie sakramentalne jako trwanie w miłości Chrystusa. Obecność Chrystusa w 
liturgii. Sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia, w służbie wspólnoty. Wartość sakramentu 
bierzmowania. Eucharystia jako Uczta Miłości. 

 

 

Wymagania: 

Uczeń: 



 wie, że to Chrystus zapoczątkował Kościół; 

 potrafi wyjaśnić pojęcie Mistyczne Ciało Chrystusa; 

 charakteryzuje Kościół pielgrzymujący, triumfujący, cierpiący; 

 wyjaśnia, co to znaczy, że Kościół jest: jeden, święty, powszechny i apostolski; 

 potrafi wytłumaczyć pojęcia: episkopat, diecezja, dekanat, parafia; 

 wie, jaka jest rola papieża w Kościele, rozumie na czym polega dar nieomylności papieża; 

 wskazuje w jaki sposób można troszczyć się o potrzeby Kościoła; 

 przedstawia sposoby obecności Chrystusa w liturgii; 

 interpretuje postawy i gesty występujące podczas liturgii; 

 wyjaśnia w jaki sposób Chrystus działa dziś w poszczególnych sakramentach;  

 rozumie jaką rolę odrywają sakramentu w życiu człowieka wierzącego; 
 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia. 
 

 

V. BOŻE DROGI W HISTORII KOŚCIOŁA 
 

Cele katechetyczne: 

 Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących historii Kościoła. 

 Ukazanie postaci wybranych Świętych związanych z historią Kościoła i Polski. 

 Kształtowanie postawy patriotyzmu. 
 

Treści: 

 Schizma wschodnia jako rana zadana jedności Kościoła. 

 Wartość ubóstwa w życiu chrześcijańskim na przykładzie św. Franciszka z Asyżu. 

 Kościół w epoce średniowiecza. Reformy papieża Grzegorza VII. Zakony średniowieczne.  

 Przyczyny i skutki wypraw krzyżowych. 

 Przyczyny i skutki inkwizycji.  

 Chrzest Polski. Chrystianizacja Polski.  

 Kościół w okresie renesansu. Kościół a rozwój kultury.  

 Święta Jadwiga Królowa. Wkład w rozwój państwa Polskiego. Działalność charytatywna. 

 Reformacja. Marcin Luter. Kościoły protestanckie.  

 Reformy soboru Trydenckiego.  

 Unia Brzeska. 

 Relacja wiary i rozumu na podstawie teksów epoki oświecenia oraz encykliki Jana Pawła II 
Fides et ratio.  

 Przyczyny i skutki Rewolucji Francuskiej oraz jej wpływem na Kościół. 

 Sytuacja Kościoła w czasie zaborów. Wybrane wydarzenia z historii ukazujące wpływ Kościoła 
na budzenie świadomości narodowo-patriotycznej 

 



Wymagania: 

Uczeń: 

 zna przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku; 

 potrafi przedstawić postać św. Franciszka z Asyżu. Rozumie na czym polega ewangeliczne 
ubóstwo; 

 potrafi omówić wkład ludzi Kościoła w rozwój kultury, nauki i sztuki Europy w okresie 
średniowiecza; 

 wie, jaką role pełniły zakony w średniowieczu. Potrafi wymienić zasługi wspólnot zakonnych 
w budowaniu Kościoła; 

 potrafi wymienić i zinterpretować skutki wypraw krzyżowych; 

 zna przyczyny pojawienia się trybunałów inkwizycyjnych. Umie przedstawić działania 
inkwizycji w Europie; 

 docenia wkład chrześcijaństwa w rozwój państwa Polskiego;   

 potrafi omówić jaka była rola w chrystianizacji Polski św. Wojciecha i św. Stanisława BM; 

 rozumie jaki wpływ  na Kościół wywarła myśl doby renesansu; 

 zna podstawowe fakty z życia św. Jadwigi; 

 potrafi omówić przebieg reformacji; 

 charakteryzuje główne postanowienia Soboru Trydenckiego;  

 zna postanowienia Unii Brzeskiej oraz jej skutki; 

 rozumie, że wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają;  

 zna wpływ rewolucji francuskiej na Kościół; 

   opisuje sytuację Kościoła w Polsce pod zaborami; 

  potrafi omówić wkład Kościoła w proces walki o niepodległość Polski.   
 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia. 

 Historia: Rozłam w Kościele zachodnim. Reformacja i reforma katolicka. 
 

 

VI. W JEDNOŚCI Z KOŚCIOŁEM 
 

Cele katechetyczne: 

 Ukazanie Karola Wojtyły jako autorytetu moralnego dla młodych. 

 Przybliżenie historii i sensu świąt kościelnych w roku liturgicznym. 
 

Treści: 

 Karol Wojtyła – autorytet moralny młodego człowieka. 

 Nauka Kościoła dotycząca aniołów. 



 Treść teologiczna uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. 

 Adwent i jego znaczenie w życiu chrześcijanina. 

 Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. 

 Zmartwychwstanie Chrystusa zapowiedzią zmartwychwstania każdego człowieka. 

 Wyjaśnienie sensu Wniebowstąpienia. 

 Działania Ducha Świętego w życiu chrześcijan. 
 

 

Wymagania: 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić dlaczego Karol Wojtyła był autorytetem moralnym młodzieży; 

 rozumie na czym polega rola aniołów w życiu chrześcijanina; 

 charakteryzuje istotę kultu świętych; 

 opisuje poszczególne okresy roku liturgicznego; 

 uzasadnia religijny wymiar przeżywania świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania 
Ducha Świętego. 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 Język polski: Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia. 
 

 

 

WSKAZANIA DO REALIZACJI PROGRAMU: 

W ostatnim roku nauczania katechezy w gimnazjum należy szczególną uwagę zwrócić, na 

odkrywanie własnego miejsca we wspólnocie Kościoła przez młodego człowieka. Warto dołożyć 

starań, by pogłębiając treści teologiczne i historyczne uczeń starał się szukać prawdy oraz był 

odpowiedzialny za własny rozwój w wierze i miłości. Kończąc katechezę w klasie trzeciej i 

przystępując do sakramentu bierzmowania młody człowiek, winien umieć rozwiązywać problemy 

egzystencjalne, korzystać z dostępnych informacji dotyczących prawdziwych wartości, dokumentów 

Kościoła i świadectw współczesnych chrześcijan. 

Dlatego katecheza wykorzystując metody aktywizujące, gry dydaktyczne, metodę projektu, ma 

pobudzać ucznia do własnych, odpowiedzialnych działań, na rzecz osobistego rozwoju oraz 

wspólnoty jaką jest rodzina, szkoła, Kościół, Ojczyzna. W zadaniu tym mają pomóc autorytety m.in. 

bł. Jan Paweł II, bł. Jan Beyzym, św. Królowa Jadwiga. Młody człowiek odkrywając, iż wiara nie stoi w 

opozycji do wiedzy, powinien być przygotowany do jej pogłębiania i świadczenia o niej własnym 

życiem. 





WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK 

WYCHOWAWCZYCH 

 

Rodzina 

Młodzież na poziomie gimnazjum potrzebuje specyficznego wsparcia zarówno ze 

strony rodziny jak i szkoły. Spotkania z rodzicami powinny mieć charakter informacyjny i 

poznawczy. Kontynuując jednak współpracę z lat ubiegłych warto podać swoje wymagania i 

zakres podejmowanych tematów, by zaangażować rodziców w katechezę.  Można także 

zaprosić rodziców do współpracy w działaniach realizowanych na terenie szkoły, czy parafii 

wynikających z treści przekazywanych na katechezie np. akcjach charytatywnych, 

koncertach, przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez katechizowanych.  

 

Parafia 

Duszpasterstwa dzieci i młodzieży nie można jednak ograniczyć do samej tylko katechezy szkolnej. 

Stąd dalsze poszukiwania, owocem których jest m.in. katecheza przy parafii, mająca za zadanie 

przygotowanie do bierzmowania. Co jest szansą większego zaangażowania się. Wydaje się, że solidnie 

prowadzone wzmocni katechezę szkolną. Dobrze prowadzone przygotowanie winno uczynić z 

kandydatów do bierzmowania współpracowników katechety, czujących swą współodpowiedzialność 

za katechizację w szkolnej rzeczywistości. Wśród naszych uczniów są: bardziej lub mniej wierzący, 

wątpiący, poszukujący, niewierzący. Czasami trudno z nimi pracować. Niemniej katechizować, a 

czasem ewangelizować można wszystkich, którzy tego chcą. Sakramenty zaś należy udzielać tylko 

wierzącym (por. DOK 73-75 ). Pozostaje to także zgodne  z Polskim Dyrektorium Katechetycznym: 

„ Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do 

przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się 

przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania 

religii w szkole, lecz ją uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program 

działań katechetycznych w parafii winien uwzględnić: 

-  środowisko formacji, jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła; 

- miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny; 

- osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych 

ruchów młodzieżowych; 

- formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w 

kaplicach na terenie parafii), praca w grupach..." (107). 

Proponuje się trzyletni system przygotowania do bierzmowania, obejmujący młodzież 

gimnazjalną, noszący tytuł „Wypłyń na głębię”.  Celem formacji jest refleksja kandydata nad własną  

wiarą, przemyślenie przez niego tego w co Kościół wierzy, przeżycie radości wiary, ożywienie 

modlitwy . Dlatego nie wolno uczynić z tych spotkań lekcji religii z tym, że w parafii.  Spotkania te 



winny stwarzać możliwość dialogu z katechetą oraz z grupą. Stąd muszą to być małe grupy. 

Proponuje się także, aby obok kapłana - katechety w formacji pomagali tzw. animatorzy, którymi 

mogą być: siostry zakonne, katecheci świeccy, czy osoby działające przy parafii, po wcześniejszym 

przygotowaniu. Zadaniem animatora byłaby pomoc w prowadzeniu spotkań, według opracowanych 

scenariuszy. Tam gdzie nie jest to możliwe program może być realizowany bez udziału animatora. 

Celem katechezy będzie więc "ukazanie Chrystusa jako najlepszego przyjaciela i zarazem 

wychowawcy każdej prawdziwej przyjaźni. Ukazując młodzieży prawdziwe oblicze Chrystusa, chcemy 

aby dostrzegli w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafili przyjąć Jego orędzie, choć 

trudne i naznaczone przez Krzyż" (por. Novo Millennio ineunte, 9).   Cały cykl spotkań będzie się 

składał z trzech bloków tematycznych: 

I. "Osoba"  

II. " Wspólnota" 

III. "Kościół" 

W pierwszym roku nauczania proponuje się spotkania raz w miesiącu, czyli dziesięć katechez w ciągu 

roku, poświęconych poznaniu samego siebie, zagadnieniom moralności, systemu wartości, 

odkrywaniu właściwego obrazu Boga.  

Drugi  rok pracy, podobnie jak pierwszy zakłada dziesięć spotkań, poświęcony jest wspólnocie, 

relacjom między ludźmi, wzajemnej komunikacji. Ma szczególnie zwrócić uwagę na fakt, iż każdy 

człowiek jest odpowiedzialny za rozwój wspólnoty jaką jest rodzina, czy Kościół. Ma także 

zainspirować młodzież do szukania swego powołania we wspólnocie parafialnej, ruchu czy grupie.  

Spotkania te mogą odbywać się w cyklu comiesięcznym lub innym np. dziesięciotygodniowym (1 

spotkanie w tygodniu) 

W trzecim roku proponuje się cykl katechez poświęconych Kościołowi i sakramentom. Ponieważ jest 

to rok, w którym kandydaci mają przyjąć sakrament bierzmowania spotkań powinno być więcej. 

Dlatego proponujemy 23 tematy. Celem ich jest rozwój życia chrześcijańskiego poprzez pogłębienie 

życia sakramentalnego, którego uwieńczeniem będzie bierzmowanie. Dążąc do stworzenia innej 

atmosfery na tych spotkaniach, niż w szkolnej katechezie, należy duży akcent położyć na stronę 

przeżyciową. Ważną rolę tutaj będą pełniły nabożeństwa np. październik – różaniec, Wielki Post – 

droga krzyżowa; co jest zasugerowane w scenariuszach. 

  



Zarys ogólnej koncepcji podręczników do gimnazjum 
ROZRADOWANIE SIĘ W DUCHU ŚWIĘTYM 

 

KLASA I  

SPOTKANIE ZE SŁOWEM 

 

I. Szukam prawdy o sobie: 

1.  Kim jestem? 

2.  Po co żyję? 

3.  Nie jestem sam. 

4.  Bóg w życiu Św. Rafała Kalinowskiego. 

 

II. Spotykam Boga: 
1. Boże znaki. 

2. W poszukiwaniu Boga. 

3. Jestem chrześcijaninem. 

4. Bóg się objawia. 

 

III. Słucham Boga: 
1. Bóg pisze list do człowieka. 

2. Kanon Pisma Świętego. 

3. Etapy powstawania Biblii. 

4. Autor Pisma Świętego. 

5. Gatunki literackie w Piśmie Świętym. 

6. Jak czytać Pismo Święte? 

7. Powtórzenie wiadomości. 

 

IV. Poznaję Boga: 
1. Bóg jest Stwórcą. 

2. Człowiek stworzony do przyjaźni. 



3. Utrata przyjaźni z Bogiem. 

4. Rzeczywistość zła w świecie. 

5. Bóg przynosi ocalenie przyjaciołom. 

6. Budujemy wieżę Babel? 

 

V. Bóg ma zbawczy plan: 
1.  Patriarchowie. 

3.  Abraham - Ojciec wszystkich wierzących. 

4. Jakub – spadkobierca obietnic. 

5. Dwunastu synów Izraela. 

6. Bóg powołuje Mojżesza. 

7. Najważniejsze wydarzenie Starego Testamentu. 

8. Pustynia w życiu człowieka 

9. Wejście do Ziemi Obiecanej. 

10. Powtórzenie wiadomości. 

 

VI. Bóg jest ze swoim ludem: 
1. Życie Izraela w epoce sędziów. 

2. Samuel i Saul – na styku epok. 

3. Dawid powołany przez Boga. 

4. Salomon – wielkość i upadek. 

5. Prorocy – usta Boga. 

6. Mądrość Boga w historii narodu wybranego. 

7. Obrazy miłości w Pieśni nad pieśniami. 

8. Heroizm Machabeuszy. 

9. Etapy Bożego Objawienia. 

10. Powtórzenie wiadomości. 

 



VII: Bóg objawia Syna: 
1. Mesjasz przyjdzie. 

2. Jezus i historia. 

3. Powołani. 

4. Jezus – Nauczyciel. 

5. Przypowieści. 

6. Znaki Jezusa. 

7. Tajemnica Odkupienia. 

 

VIII: Głoszący Słowo Boże: 
1. Narodziny Kościoła. 

2. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. 

3. Łamanie chleba – budowanie więzi miłości. 

4. Św. Piotr rybak dusz ludzkich. 

5. Kościół widziany oczyma św. Pawła. 

6. Prześladowanie chrześcijan. 

7. Edykt mediolański – nowa rzeczywistość Kościoła. 

8. Rozwój Kościoła od IV wieku. 

9. Powtórzenie wiadomości. 

 

IX. W roku liurgicznym: 
1. Karol odkrywa talenty – pracuje nad sobą. 
2. Święty Uciekinier patronem młodzieży - Św. Stanisław Kostka. 
3. Oczekując Pana – Adwent. 
4. Bóg się rodzi! 
5. Wielki Post. 
6. Nasza Pascha – Triduum Paschalne. 
7. Niedziela  Bożego Miłosierdzia. 

8. Matka Chrystusa – Matka Kościoła. 

9. Patron roku  Św. Rafał Kalinowski – konkurs.   

 

 

Razem 64 katechezy 
  



KLASA II 

ABY NIE USTAĆ W DRODZE 
 

I. Boża wspólnota: 
1.    Oprzeć życie na Jezusie – św. Jacek Odrowąż 

2.    Stworzeni do szczęścia 

3.    Powołani do wspólnoty 

4.    W Kościele rozwijam talenty 

5.    Uczę się słuchać Jezusa 

 

II. Odkrywając dobro: 
1.    Naturalne prawo moralne 

2.    Moralność ludzkich działań 

3.    Sumienie i jego rodzaje 

4.    Człowiek w świecie wartości 

5.    Obdarowani świętością                   

6.    Umocnienie w dobru 

7.    Ścieżki świętości 

 

III. Boże drogowskazy: 
1.   Nakazy czy drogowskazy? 

2.   Wiara, nadzieja i miłość. 

3.   Przeciw pierwszemu. 

4.   Imię Boże – II przykazanie. 

5.   Chrześcijańskie symbole. 

6.   Świętowanie z Bogiem. 

7.   Czcij swoich rodziców. 

8.   Troska o życie i zdrowie. 

9.   Wartość przyjaźni i miłości. 

10. Gdybym był bogaty 



11. Troska o ubogich 

12. Prawda i kłamstwo 

13. Manipulacja 

14. Czego pragnę? 

15. Powtórzenie wiadomości. 

 

IV. Błogosławieni znaczy szczęśliwi: 
1.    Jezus błogosławi 

2.    Królestwo ubogich w duchu. 

3.    Lekarstwo na smutek. 

4.    Ziemia cichych. 

5.    Nasycić się sprawiedliwością. 

6.    Aby dostąpić miłosierdzia. 

7.    Czystym sercem widzę Boga. 

8.    Dzieci Boga wprowadzają pokój. 

9.    Prześladowani dla sprawiedliwości. 

10.  Powtórzenie wiadomości. 

 

V. Naśladować Jezusa: 
1.    Modlitwa Pańska 

2.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie 

3.    Święć się imię Twoje 

5.    Apostolstwo świeckich 

6.    Przyjdź królestwo Twoje 

7.    Katolickie wartości społeczne 

9.    Niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak, jak w niebie 

10.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

11.  Powołani do służby innym 



12.  Przebacz nam nasze winy tak, jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili 

13.  Bracia - pojednajcie się! 

14.  I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie ale nas zachowaj od złego. 

15.  Amen 

16.  Być odpowiedzialnym za swoje życie 

17. Powtórzenie wiadomości. 

 

VI: Rok w Kościele: 
1.    Tajemnica powołania Karola 

2.    Ze św. Jackiem naśladuję Jezusa 

3.    Krzyż Chrystusa – święto Podwyższenia krzyża 

4.    Różaniec modlitwa Bożych tajemnic 

5.    Rok w Kościele 

6.    Bóg przychodzi na świat! 

7.    Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

8.    Wielki Post – czas powrotu 

9.    W dziele odkupienia – Triduum Paschalne 

10.  Modlitwa Eucharystyczna 

 

Razem: 64 katechezy 

 

  



KLASA III 

W MIŁOŚCI BOGA 

 

I. Odpowiedzialni za świat: 
1.  Dokąd zmierza świat? 

2.  Dokąd zmierzam ja? 

3.  Jestem we wspólnocie z innymi. 

4.  W służbie miłości - bł. Jan Beyzym 

5.  Moja odpowiedzialność za mój mały świat. 

 

II. Powołani, by kochać: 
1.  Co to jest miłość? 

2.  Przykazanie miłości 

3.  Fałszywe obrazy miłości 

4.  Piękna miłość 

5.  Jesteśmy różni 

6.  Odpowiedzialność za uczucia 

 

III. Miłość w rodzinie: 
1.    Godność człowieka 

2.    Dar czystości przedmałżeńskiej 

3.    Aż do śmierci 

4.    Miłość rodzi życie 

5.    Życie chciane i niechciane 

6.    Obdarzyć dziecko miłością 

8.    Odpowiedzialność za rodzinę 

9.    Konflikty w rodzinie 

10.  Dziadkowie – skarb rodziny 

11.  Cierpienie w rodzinie 



 

IV. Miłość w rodzinie Bożej: 
1.  Kościół Chrystusa   

2.  Kościół – Boża Rodzina 

3.  Wierzę w Kościół  

4.  Kościół – widzialny znak Chrystusa 

5.  Papież – widzialna głowa Kościoła. 

6.  Troska o potrzeby Kościoła 

7.  Modlitwa we wspólnocie 

8.  Liturgia – spotkanie z żywym Bogiem 

9.  Sakramenty – działanie Boga w Kościele 

12. Chrzest – sakrament wolności 

13. Umocnienie duchowe 

14. Dary Ducha Świętego 

15. Komunia z Bogiem i braćmi 

16. Powtórzenie wiadomości. 

 

V. Boże drogi w historii Kościoła: 
1.  Schizma wschodnia 

2.  Ewangeliczne ubóstwo – św. Franciszek 

3.  Kościół średniowiecza 

4.  Zakony w średniowieczu 

5.  Wyprawy krzyżowe 

6.  Spór o inkwizycję 

7.  Chrzest Polski 

8.  Patroni Polski 

9.  Renesans w Kościele 

10. Św. Jadwiga i chrzest Litwy 



11. Reformacja w kościele 

12. Reforma Soboru Trydenckiego 

13. Tolerancja religijna w Polsce- Unia Brzeska 

14. Wiara i rozum – pozorny konflikt 

15. Rewolucja Francuska a Kościół 

16. Kościół w życiu zniewolonego narodu 

17. Powtórzenie wiadomości. 

 

VI. W jedności z Kościołem: 
1.    Wujek z młodzieżą 

2.   Naśladując Patrona Roku 

3.   Aniołowie Boży 

4.   Działalność charytatywna Kościoła 

6.   Świętych Obcowanie 

7.    Przeżyć Adwent z prorokami 

8.    Kolędujmy Jezusowi! 

9.    Zmartwychwstał Pan! 

10. Zasiadł po prawicy Ojca 

11. Nasza Pięćdziesiątnica 

 

Razem 65 katechez 

 


