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ROZDZIAŁ CELE TEMATY 
TERMIN 

REALIZACJI 

I.  

Nasza wspólnota 

wiary 

– Odkrywanie znaczenia obowiązku pogłębiania prawdy 

o życiu wiarą w Boga w codziennym życiu. 
– Przybliżenie postaci św. s. Faustyny jako patronki 

roku. 
– Przedstawienie wiary, nadziei i miłości jako źródeł 

ludzkiego szczęścia. 
– Ukazanie znaczenia wspólnoty Kościoła, narodu, rodziny 

i grupy rówieśniczej 
– Przypomnienie i wyjaśnienie najważniejszych 

wiadomości dotyczących wiary 

1. Pogłębiamy prawdę o Bogu. 
2. Nasza wspólnota wiary. 
3. Czy warto wierzyć? 
4.  Z siostrą Faustyną otwieram się na miłość Bożą. 
5. Ludzie wiary.  

wrzesień 

II.  

Bóg objawia się 

w Piśmie Świętym 

– Ukazanie związku między życiem ludzi i wiarą w Boga. 
– Zapoznanie z autorstwem i powstaniem Pisma Świętego. 
– Przybliżenie Pisma Świętego jako Słowa Bożego 

skierowanego do człowieka. 
– Ukazanie miłości Boga przez pryzmat Pisma Świętego. 
– Przedstawienie informacji na temat podziału Pisma 

Świętego. 
– Wyjaśnienie pojęcia „testament”. 
– Wyjaśnienie znaczenia i przesłania Ewangelii. 

6. Biblia księgą wiary. 
7. Kto napisał Pismo Święte? 
8. Bóg objawia swoją miłość w Biblii. 
9. Księgi Starego i Nowego Testamentu. 

10. Ewangelia, czyli Dobra Nowina.  
11. Gdy czytamy Pismo Święte – katecheza 

powtórzeniowa. 

wrzesień, 

październik 

III.  

Bóg objawia się 

w historii zbawienia 

– Zapoznanie z interpretacją biblijnego opisu stworzenia 

świata i człowieka. 
– Ukazanie Boga jako stwórcy nieba i ziemi oraz 

aniołów i Pana wszystkiego. 
– Ukazanie, kim jest człowiek według zamysłu Boga: 

godność osoby, jej wolność, odpowiedzialność za 

świat, za siebie i innych ludzi. 
– Ukazanie prawdy o grzechu pierworodnym. 
– Przypomnienie wiadomości o Kainie i Ablu, Noem, 

wieży Babel. 
– Przedstawienie prawdy zawartej w Protoewangelii. 
– Zapoznanie z pojęciem historii zbawienia. 

12. Pan Bóg stwarza. 
13. Człowiek piękny jak Bóg. 
14. Upadek pierwszych ludzi. 
15. Bóg obecny w historii zbawienia. 
16. Patriarchowie. 
17. Mojżesz i wyjście z niewoli. 
18. Bóg opiekuje się swoim ludem – katecheza 

powtórzeniowa. 

listopad, 

grudzień 
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– Zapoznanie z historią biblijnych patriarchów: 

Abrahama, Izaaka, Jakuba i ukazanie początku narodu 

wybranego. 
– Pogłębienie wiadomości na temat Mojżesza i wyjścia 

Izraelitów z niewoli egipskiej. 
– Ukazanie Opatrzności Bożej na przykładzie historii 

Józefa. 
– Ukazanie miłosierdzia Bożego na przykładzie historii 

proroka Jonasza; 
– Pogłębienie wiadomości na temat wędrówki Izraelitów 

przez pustynię i zawarcia przymierza jako wyrazu 

troski Boga o dobro człowieka. 

IV.  

Bóg posyła Jezusa do 

ludzi 

– Pogłębienie prawdy, że w roku liturgicznym poznajemy 

i spotykamy się z Jezusem. 
– Zapoznanie ze zbawczym sensem obchodów roku 

liturgicznego, strukturą i znaczeniem roku liturgicznego. 
– Wyjaśnienie pojęcia „prorok”.  
– zapoznanie z wybranymi perykopami biblijnymi 

zapowiadającymi Mesjasza. 
 
– Ukazanie narodzin Chrystusa jako spełnienie zapowiedzi 

prorockich – pełnia czasu 
– przypomnienie najważniejszych informacji o narodzinach 

i dzieciństwie Jezusa Chrystusa – Wcielenie Słowa 

Bożego 
– Zapoznanie uczniów z orędziem poszczególnych 

Ewangelii 
– Ukazanie Słowa Bożego jako wezwania Bożego i 

drogowskazu w kształtowaniu życia chrześcijanina 
– Zapoznanie z kerygmatem chrześcijańskim: miłość Boga 

do człowieka, zbawcza misja Jezusa Chrystusa 
– Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem – Jezusem 

19. Rok liturgiczny – razem z Jezusem idziemy przez 

życie. 
20. Prorocy o Mesjaszu. 
21. Pełnia czasu – Syn Boży darem dla człowieka. 
22. Dobra Nowina o Jezusie z Nazaretu. 
23. Kerygmat chrześcijański 
24. Przyjmuję Jezusa jako Pana – katecheza 

powtórzeniowa. 

grudzień, 

styczeń 
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Chrystusem 
– kształtowanie umiejętności formułowania osobistej 

modlitwy zawierzenia 

V. 

Jezus naszym Bratem 

– Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami 

z życia Jezusa Chrystusa. 
– Odkrywanie przymiotów Chrystusa na podstawie 

wybranych fragmentów biblijnych. 
– Wyjaśnienie pojęcia „Mesjasz” i znaczenia namaszczenia 

w Starym Testamencie. 
– Ukazanie Jezusa jako obiecanego Mesjasza. 
– Zapoznanie uczniów z misją Chrystusa jako Kapłana, 

Proroka, Króla. 
– Zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami 

z życia Jezusa Chrystusa. 
– Ukazanie znaczenia wydarzenia przemienienia na Górze 

Tabor w tym boskości Jezusa. 
– Rozwijanie umiejętności modlitwy na różańcu i 

motywowanie do praktykowania tej modlitwy. 

25. Czyny Jezusa dla naszego zbawienia. 
26. Mesjasz – Chrystus. 
27. Potrójna misja Chrystusa. 
28. Umiłowany, Sprawiedliwy, Posłuszny. 
29. Góra Przemienienia. 
30. Jezus żyje. 
31. Różaniec streszczeniem Ewangelii – katecheza 

powtórzeniowa. 

styczeń, 

luty 

VI. 

Bóg naucza i działa 

przez Jezusa 

– Zapoznanie z nauczaniem Jezusa w przypowieściach 

i interpretacja wybranych przypowieści 

ewangelicznych. 
– Ukazanie Słowa Bożego jako wezwania i drogowskazu 

w kształtowaniu życia chrześcijanina. 
– Umacnianie wiary i budzenie pragnienia życia 

zgodnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa. 
– Pogłębienie wiedzy o przykazaniu miłości. 
– Zapoznanie z pojęciem Bożego Miłosierdzia w 

przypowieści o synu marnotrawnym. 
– Ukazanie odkupieńczego charakteru dzieła Jezusa 

Chrystusa 
– przybliżenie faktów związanych z uzdrowieniami 

32. Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 
33. Siewca wyszedł siać. 
34. Miłosierny Samarytanin – idź i czyń podobnie. 
35. Ojciec miłosierny. 
36. Jezus uzdrawia. 
37. Cuda Jezusa i Jego boskość  
38. Słucham Jezusa – katecheza powtórzeniowa. 

marzec 
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w Ewangelii 
– uświadomienie uczniom, że człowiek staje wobec 

trudnych sytuacji życiowych, takich jak cierpienie, 

choroba i śmierć, a chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 
– Uświadomienie, że cuda potwierdzają boskość Jezusa. 
– Zapoznanie uczniów z nauką zawartą w Kazaniu na 

Górze. 

VII. 

Nowe przymierze 

– Zapoznanie z wydarzeniami zawarcia Przymierza Boga 

z ludźmi. 
– Zapoznanie z istotą Starego i Nowego Przymierza. 
– Odkrycie męki i śmierci Jezusa jako Ofiary Nowego 

Przymierza. 
– Wyjaśnienie pojęcia „pascha”. 
– Ukazanie Ofiary Jezusa jako Nowej Paschy. 
– Ukazanie związku pomiędzy barankiem paschalnym 

a Jezusem. 
– Wyjaśnienie pojęcia „figury” biblijnej. 
– Ukazanie Bożych przymiotów, ze szczególnym 

podkreśleniem Jego wierności 
– Ukazanie Eucharystii jako wydarzenia paschalnego. 
– Odkrycie Jezusa jako Ofiary Nowego Przymierza 

przebłagalnej za nasze grzechy. 
– Ukazanie znaczenia zbawczej misji Jezusa Chrystusa 

dla całej ludzkości i poszczególnych ludzi. 
– Wyjaśnienie pojęcia świętości jako powołania 

chrześcijanina. 
– Ukazanie miłości Boga do człowieka 
– Uświadomienie znaczenia zbawczego sensu męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

39. Bóg Przymierza. 
40. Nowe Przymierze. 
41. Jezus Chrystus Nową Paschą. 
42. Oto Baranek Boży. 
43. W Eucharystii doświadczamy wierności Boga. 
44. Chrystus umarł za nasze grzechy. 
45. Powołani do świętości. 
46. Wierny Przymierzu – katecheza powtórzeniowa. 

 kwiecień 

VIII. – Ukazanie znaczenia zmartwychwstania Jezusa dla 47. Trzeciego dnia zmartwychwstał. maj 
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Chrystus naszą Paschą wszystkich ludzi i wiary w Jego zwycięstwo nad 

śmiercią i szatanem. 
– Zapoznanie z ewangelicznymi świadectwami 

zmartwychwstania Jezusa. 
– Uświadomienie znaczenia wiary w zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. 
– Pogłębienie rozumienia obchodów Świąt 

Wielkanocnych w Kościele. 
– Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w 

obchodach roku liturgicznego. 
– Ukazanie prawdy o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa 
– Uświadomienie sensu pojęcia „Pan – Kyrios”. 
– Zapoznanie z prawdą o powtórnym przyjściu 

Chrystusa w chwale. 

48. Chrystus pokonał śmierć. 
49. Wierzę w zmartwychwstanie Jezusa. 
50. W drodze do Emaus. 
51. Jezus daje nowe życie. 
52. Siedzi po prawicy Ojca. 
53. Chrystus powróci. 
54. Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem – katecheza 

powtórzeniowa. 

IX. 

Moja odpowiedź Bogu 

– Rozwijanie wiary w miłosierdzie Boże, pobudzenie 

wyobraźni miłosierdzia. 
– ukazanie św. s. Faustyny jako orędowniczki Bożego 

Miłosierdzia. 
– prowadzenie do świadomego uczestnictwa w 

obchodach największych uroczystości i świąt w 

Kościele, zwłaszcza Bożego Ciała. 
– Zapoznanie z biblijnymi i współczesnymi świadkami 

wiary. 
– Rozwijanie życia w wierze. 
– Zapoznanie z ewangelicznym obrazem modlitwy 

Jezusa. 
– Ukazanie roli Słowa Bożego w codziennym życiu 

chrześcijanina. 
– Odkrywanie wartości pracy nad sobą. 
– Zapoznanie z sakramentaliami – błogosławieństwami  

i nabożeństwami. 

55. Kochamy Boga jak święta siostra Faustyna. 
56. Eucharystia – moja odpowiedź. 
57. Świadkowie wiary. 
58. Lolek turysta i sportowiec. 
59. Codziennie będę się karmił Słowem Bożym. 
60. Jestem gliną w ręku Garncarza – pracuję nad sobą. 

czerwiec 

 



 
 


