
PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE
drugiej klasy liceum

1. Poszukiwanie przyczyny sprawczej świata i człowieka
    (Świat i człowiek).

   
2. Odkrywanie relacji pomiędzy rozumem i wiarą
    (Rozum i wiara).

   
3. Rozpoznawanie obrazu Boga w człowieku
    (Człowiek obrazem Boga).  

  
4. Rozumienie liturgii jako źródła i szczytu stwarzania
    (Źródło i szczyt stwarzania).

   
5. Dostrzeganie mądrości stwarzającej
    (Mądrość stwarzająca).

   
6. Rozpoznawanie miłości stwarzającej
    (Miłość stwarzająca).

   
7. Rozpowszechnianie chwały Boga
    (Ku chwale Boga).

   
8. Odkrywanie tajemnicy Trójcy Świętej
    (Dzieło Trójcy Świętej).
   
9. Poznawanie posłannictwa aniołów
    (Świat istot niewidzialnych – aniołowie).    

10. Dostrzeganie Boga w świecie widzialnym
      (Świat widzialny).    

11. Wzmacnianie chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat
      (Chrześcijanin w świecie).    

12. Wspieranie praktyki modlitwy za świat
      (Biblijne modlitwy za świat).    

13. Doskonalenie modlitwy zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu           
      (Konieczność modlitwy za świat).    

14. Rozeznawanie prawdy w świecie
      (Prawda w świecie).    

15. Odkrywanie prawdy o religijności człowieka
      (Człowiek istotą religijną).    

16. Kształtowanie postawy tolerancji religijnej
      (Chrześcijaństwo i inne religie).    

17. Wzmacnianie wiary w Chrystusa – Króla wszechświata.
      (Chrystus Królem wszechświata).    
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18. Odkrywanie znaków życzliwości Boga
      (Życzliwość Pana Boga).

19. Motywowanie odpowiedzi Bogu wiarą
      (Człowiek odpowiada Bogu wiarą).    

20. Odkrywanie nauki i wiary jako komplementarnych porządków poznania
      (Nauka i wiara).    

21. Poznawanie wspólnego dziedzictwa wiary chrześcijaństwa i judaizmu
      (Starsi bracia w wierze).    

22. Dostrzeganie nieprzyjaciela człowieka
      (Nieprzyjaciel człowieka).    

23. Odsłanianie źródła i skutków grzechu pierworodnego
      (Pierwsze nieposłuszeństwo).    

24. Ukazanie niezbędności łaski Bożej do walki ze złem
      (Potrzeba łaski Bożej).    

25. Rozpoznawanie pełni łaski w Chrystusie
      (Pełnia łaski w Chrystusie).    

26. Dostrzeganie w Jezusie prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka
      (Jezus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek).    

27. Odczytywanie znaczenia odkupieńczej śmierci Jezusa
      (Odkupieńcza śmierć Chrystusa).    

28. Rozeznawanie wolności w Chrystusie
      (Wolność w Chrystusie).    

29. Promowanie troski o życie w czystości
      (Godność odzyskana w Chrystusie).    

30. Kształtowanie chrześcijańskiej postawy wobec problemu klonowania i transplantacji
     (Chrześcijanin wobec życia: klonowanie, transplantacja).    

31. Rozpoznawanie zła moralnego w aborcji, eutanazji, samobójstwie
     (Chrześcijanin wobec życia: eutanazja, samobójstwo).    

32. Dostrzeganie mesjańskiej służby Jezusa
     (Chrystus Sługa).

   
33. Dostrzeganie w Maryi Służebnicy Pańskiej
      (Maryja Służebnica Pańska).

   
34. Motywowanie do chrześcijańskiego świętowania Bożego Narodzenia
      (Boże Narodzenie – tak Bóg umiłował świat).    

35. Dostrzeganie w Chrystusie Odkupiciela człowieka i świata
      (Chrystus – Odkupiciel człowieka i świata).    
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36. Odkrywanie Jezusa, który żyje i działa w Kościele
      (Jezus żyje i działa w Kościele).    

37. Poznawanie chrześcijańskiej wizji świata
     (Chrześcijańska wizja świata).    

38. Ukazywanie misji Kościoła w świecie
     (Misja Kościoła w świecie).    

39. Rozwijanie zainteresowania nauką społeczną Kościoła
     (Nauka społeczna Kościoła).    

40. Rozeznawanie znaków czasu
      (Zjawisko przełomu wieków).    

41. Motywowanie do budowania cywilizacji miłości jako odpowiedzi na patologie społeczne
      (Ja i życie społeczne).

   
42. Poznawanie nauczania Kościoła na temat kary śmierci
      (Wokół kary śmierci).    

43. Rozpoznawanie stanowiska Kościoła wobec wojny i pokoju.
      (Wojna i pokój).    

44. Zapoznanie ze stanowiskiem Kościoła w kwestii pracy i bezrobocia 
      (Praca i bezrobocie).    

45. Wskazanie wartości zaangażowania w służbę publiczną
      (Służba publiczna: zaangażowanie społeczne i polityczne katolików).    

46. Kształtowanie świadomości narodowej – patriotyzm
      (Służba ojczyźnie – patriotyzm).    

47. Dostrzeganie wartości kultury
      (Wartość kultury).   

48. Ukazanie uwarunkowań i zadań wspólnoty międzynarodowej
      (Wspólnota międzynarodowa).    

49. Rozpoznawanie chrześcijańskich wartości społecznych.
      (Chrześcijańskie wartości społeczne).    

50. Pełniejsze rozumienie znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
       (Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały).    

51. Odkrywanie we wniebowstąpieniu Jezusa chrześcijańskiej nadziei
      (Chrystus Panem nowego nieba i nowej ziemi).    

52. Motywowanie do kształtowania już teraz życia wiecznego w Chrystusie
      (Życie wieczne w Chrystusie).    

53. Motywowanie zaangażowania w misję Chrystusa
      (Udział w misji Chrystusa).    
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54. Rozpoznawanie źródeł postaw przeciwnych Jezusowi
      (Świat przeciw Chrystusowi).    

55. Odkrywanie powołania chrześcijanina do ewangelizacji
      (Idźcie na cały świat...).    

56. Wspieranie współdziałania z Duchem Świętym
      (Duch Święty – Pan i Ożywiciel).    

57. Odkrywanie w Maryi Matki Boga
      (Matka Chrystusa - Matka Boga)    

58. Ukazanie Maryi jako Matki Kościoła
      (Matka Chrystusa - Matka Kościoła)    

59. Wskazanie na Maryję jako Królową Nieba i Ziemi 
      (Królowa Nieba i Ziemi)     

60. Poznawanie roli Maryi w dziejach narodu Polskiego
      (Maryja Królowa Polski)
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