
PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE
pierwszej klasy liceum

1. Odkrywanie zadań szkolnej katechezy
    (Katecheza w szkole).

2. Motywowanie do odpowiedzialnej lektury Biblii
    (Słucham Ducha Świętego - lektura Biblii).

3. Rozwijanie współpracy z Duchem Świętym
    (Otrzymałeś Ducha Świętego).

4. Wspieranie odpowiedzialności ucznia za Kościół
    (Zjednoczeni w Duchu Świętym obywatele Kościoła)

5. Doskonalenie własnego świadectwa wiary
    (W mocy Ducha Świętego - sakrament dojrzałości).

6. Wspomaganie realizacji chrześcijańskich zadań
    (Liturgia sakramentu bierzmowania).

7. Rozpoznawanie prawdy
    (Poszukiwanie prawdy).

8. Odkrywanie istoty wiary
    (Istota wiary).

9. Dostrzeganie współzależności wiary i rozumu
    (Zrozum, abyś uwierzył. Uwierz, abyś zrozumiał).

10. Rozeznawanie dróg poznania Boga
     (Drogi poznania Boga).

11. Wspomaganie wiary Słowu Boga
      (Wierzę słowu Bożemu)

12. Odkrywanie Jezusa w pełni Jego Objawienia
      (Jezus Chrystus szczytem Objawienia).

13. Wspomaganie wiary w Bożą Opatrzność
      (Opatrzność Boża).

14. Rozpoznawanie natury Jezusowego Kościoła
      (Kościół Jezusa Chrystusa).

15. Odkrywanie zasadności funkcjonowania Kościoła
      (Po co Kościół?).

16. Rozpoznawanie obecności Jezusa Chrystusa w Kościele
      (Jezus Chrystus obecny w Kościele).

17. Konstruktywne odkrywanie treści Pisma Świętego
      (Pismo Święte księgą Kościoła).
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18. Rozeznawanie wartości objawień prywatnych
      (Objawienia prywatne).

19. Ukazywanie szczególnego miejsca i roli papieża w Kościele
      (Papież w Kościele).

20.  Uaktywnianie zaangażowania jednoczącego chrześcijan
      (Podziały w Kościele i dążenie do jedności).

21. Rozeznawanie darów i zadań sakramentu chrztu
      (Chrzest – dar i zadanie).

22. Ukazywanie wartości sakramentu pojednania i pokuty
      (Pojednanie i pokuta).

23. Odkrywanie wartości cierpienia i choroby
      (Chorzy skarbem Kościoła).

24. Motywowanie odpowiedzialnej służby wspólnocie
      (Służba wspólnocie).

25. Zasadność życia osób konsekrowanych
     (Zakony w Kościele).

26. Dostrzeganie wartości Eucharystii
     (Eucharystia: spotkanie z Jezusem, który nas umacnia).

27. Odkrywanie Eucharystii jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego
      (Eucharystia: źródło i szczyt życia chrześcijańskiego).

28. Eucharystia w jej wymiarze życia wiecznego
     (Eucharystia: zadatek przyszłej chwały).

29. Wprowadzanie w rozumienie modlitwy
     (Modlitwa - jej istota, konieczność, potrzeba...).

30. Promowanie modlitwy za pomocą różnych jej form
     (Sposoby modlitwy).

31. Uczenie rozmowy z Bogiem na wzór modlitwy Jezusa
     (Jezus wzorem modlitwy).

32. Ukazanie uświęcającego udziału w liturgii
      (Liturgia Kościoła).

33. Motywowanie do realizacji przykazań kościelnych.
      (Przykazania kościelne).

34. Świętowanie Dnia Pańskiego – I przykazanie kościelne
      (Świętowanie Dnia Pańskiego).

35. Wyznawanie grzechów – II przykazanie kościelne
      (Wyznawanie grzechów).
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36. Przyjmowanie Komunii Świętej – III przykazanie kościelne
      (Przyjmowanie Komunii świętej)

37. Konieczność postu – IV przykazanie kościelne
      (Konieczność postu).

38. Potrzeby wspólnoty Kościoła – V przykazanie kościelne
     (Potrzeby wspólnoty Kościoła).

39. Ukazywanie wartości systematycznych modlitw
      (Modlitwy poranne i wieczorne).

40. Rozeznawanie uwarunkowań godnego życia
      (Godziwe życie).

41. Dostrzeganie Błogosławieństw jako ukierunkowania własnego życia
      (Fundament chrześcijańskiego życia).

42. Błogosławieni ubodzy w duchu...
      (Ubodzy w duchu...).

43. Błogosławieni, którzy się smucą...
      (Którzy się smucą...).

44. Błogosławieni cisi...
      (Cisi...).

45. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości...
      (Którzy pragną sprawiedliwości...).

46. Błogosławieni miłosierni...
      (Miłosierni...).

47. Błogosławieni czystego serca...
      (Czyste serce).

48. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...
      (Którzy wprowadzają pokój...).

49. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości...
      (Prześladowani dla sprawiedliwości...).

50. Błogosławieni jesteście...
      (Ze względu na Jezusa Chrystusa).

(51.) Wzmacnianie rozumienia i przyjęcia darów Adwentu
        (Adwent).

(52.) Wspieranie chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia
        (Boże Narodzenie).

(53.) Doskonalenie świadectwa wiary w czynach pokutnych okresu Wielkiego Postu
        (Wielki Post).

3



(54.) Wprowadzenie w treść liturgii Wielkanocy
         (Wielkanoc).

(55.) Wprowadzanie w liturgię czasu w ciągu roku
         (Czas w ciągu roku).

(56). Wzmacnianie religijnego przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych
         (Uroczystość Wszystkich Świętych).

(57.) Motywowanie osobistego angażowania się w dzieła zbawcze
         (Udział w zbawczych dziełach Boga).
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