
PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE
trzeciej klasy liceum

1. Rozeznawanie uwarunkowań dorosłego życia.
    (Dorosłe życie).    

2. Wspieranie rozumienia siebie i innych.
    (Zrozumieć człowieka).    

3. Rozpoznawanie wezwania do świętości.
    (Wezwani do świętości).    

4. Odkrywanie, że miłość do Boga jest największym przykazaniem.
    (Będziesz miłował Pana, Boga swego).                                                                                       

                                                     
5. Odkrywanie wymiarów miłości bliźniego.
    (Będziesz miłował bliźniego).    

6. Ukazywanie wartości miłości własnej.
    (Kochać samego siebie).    

7. Wspomaganie codziennego życia miłością.
    (Codzienne życie miłością).    
 
8. Motywowanie troski o postawę świętości.
    (Święci na co dzień).    

9. Rozpoznawanie źródła godności człowieka i jej zagrożeń.
    (Godność osoby).    

10. Odkrywanie wolności jako wyrazu godności człowieka. 
     (Wolność wyrazem godności człowieka).    

11. Rozpoznawanie wartości moralnej czynów i uczuć ludzkich.
      (Moralność czynów i uczuć ludzkich).    

12. Dostrzeganie zobowiązującej wartości sumienia.
      (Sąd sumienia).    

13. Rozeznawanie zobowiązującego daru płciowości.
     (Kobieta i mężczyzna).    

14. Wspomaganie odpowiedzialności za dar czystości.
     (Czystość – dar i zadanie).    

15. Dostrzeganie wartości życia rodzinnego.
     (Rodzina drogą człowieka).    

16. Dostrzeganie wartości cywilizacji miłości.
      (Cywilizacja miłości).    

17. Wspomaganie tworzenia cywilizacji miłości.
      (Jak budować cywilizację miłości?).    
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18. Odkrywanie dynamizmu miłości.
      (Dynamizm miłości).    

19. Rozwijanie odpowiedzialności za dar płci i płodności.
      (Poznaj i zaakceptuj siebie).    

20. Wspomaganie akceptacji naturalnych praw płodności.
      (W zgodzie z naturą).    

21. Pomoc w zrozumieniu istoty i wartości naturalnego planowania rodziny.
      (Naturalne planowanie rodziny).    

22. Poznawanie przyszłych zadań rodzicielskich. 
      (Być rodzicem).    

23. Doskonalenie motywów świadomego rodzicielstwa.
      (Owoc miłości).    

24. Dostrzeganie konieczności przygotowania do małżeństwa i rodziny. 
     (Spojrzenie w przyszłość).    

25. Rozwijanie cywilizacji miłości.
     (Dekalog cywilizacji miłości).    

26. Odkrywanie zamysłu Boga wobec małżeństwa.
      (Małżeństwo w zamyśle Bożym).    

27. Poznawanie wartości sakramentu małżeństwa.
      (Sakrament małżeństwa).    

28. Ukazywanie miłości małżeńskiej jako daru Boga.
     (Miłość małżeńska darem Boga).    

29. Odkrywanie zadań wynikających z miłości małżeńskiej.
     (Miłość małżeńska jako zadanie).   

30. Dostrzeganie zagrożeń życia małżeńskiego.
      (Zagrożenia życia małżeńskiego).    

 31. Wspieranie chrześcijańskiego stylu życia w rodzinie.
      (Chrześcijańska rodzina).    

32. Rozeznawanie powołania do macierzyństwa i ojcostwa.
      (Powołanie do macierzyństwa i ojcostwa).    

33. Odkrywanie uwarunkowań związanych z wychowywaniem dzieci.
      (Wychowanie dzieci).    

34. Motywowanie do służby życiu.
      (Służba życiu).    

35. Poznawanie roli rodziny w społeczeństwie.
      (Rodzina i społeczeństwo).    
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36. Umacnianie rodzinnej wspólnoty życia i miłości.
      (Wspólnota życia i miłości).    

37. Postrzeganie rodziny jako wspólnoty zbawiającej.
      (Rodzina w życiu i misji Kościoła).    

38. Tworzenie wspólnoty rodziny wierzącej i ewangelizującej.
      (Rodzina – wspólnota wierząca i ewangelizująca).    

39. Tworzenie wspólnoty dialogu z Bogiem.
      (Wspólnota dialogu z Bogiem).    

40. Budowanie domowego sanktuarium Kościoła.
      (Domowe sanktuarium Kościoła).    

41. Doskonalenie wspólnoty w służbie człowieka.
      (Wspólnota w służbie człowieka).    

42. Pogłębienie znajomości życia i misji Świętej Rodziny.
      (Życie i misja Świętej Rodziny).    

43. Wspomaganie pełniejszego rozumienia chrztu i Eucharystii.
       (Wspominając chrzest i Eucharystię).    

44. Przypomnienie darów i zadań związanych z bierzmowaniem.
      (Wspominając bierzmowanie).    

45. Pogłębienie refleksji nad wartością sakramentu małżeństwa.
      (Wspominając sakrament małżeństwa).    

46. Refleksja nad powołaniem do życia konsekrowanego.
      (Powołanie kapłańskie w rodzinie).    

47. Wspomaganie chorych i cierpiących.
      (Cierpienie i choroba w rodzinie).    

48. Dostrzeganie wartości modlitwy różańcowej.
      (Różaniec modlitwą rodzin).    

49. Rozumienie Adwentu jako radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
      (Przeżywając Adwent).    

50. Uwrażliwienie na chrześcijański wymiar świętowania Narodzenia Pańskiego.
      (Świętując Narodzenie Pańskie).    

51. Uświadomienie znaczenia Wielkiego Postu.
      (Czas oczyszczenia).    

52. Ukazanie chrześcijańskiego sensu śniadania wielkanocnego.
      (Przy wielkanocnym stole).    

53. Wspomaganie chrześcijańskiego przeżywania niedzieli.
      (Niedziela w rodzinie).    
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54. Motywowanie zawierzenia się Sercu Jezusowemu.
      (Zawierzając się Sercu Jezusowemu).    

55. Wspomaganie zawierzenia swojego życia Maryi.
      (Oddając się Sercu Maryi).
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