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Szczęśliwi którzy żyją wolnością
Podręcznik do religii Klasa I liceum i
technikum
Cena

16,40 zł

Numer katalogowy

id10640

Kod EAN

9788381443678

Producent

Jedność

Opis produktu

Szczęśliwi którzy żyją wolnością Podręcznik do
religii Klasa I liceum i technikum
Podręcznik do nauki religii dla klasy I liceum i technikum
Podręcznik nr AZ-31-01/18-KI-5/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej
Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i
technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.
Obejmuje 60 jednostek tematycznych. Każdy temat zawiera stałe elementy: Poznaję, Słucham Boga, Rozważam, Działam.
Grafika ujęta w formie bloga proponuje odkrywanie treści chrześcijańskich w codzienności, a także świecie zmediatyzowanym.
Hasła #szukam oraz #zdobywam pomagają uczniowi odkryć i nazwać wartość, której poszukuje we własnym życiu.
Nowoczesna grafika zachęca do zapoznania się z tematem lekcji religii.
Tematy katechez dla klas 1 liceum i technikum:
I. Być wolnym, by tworzyć
1. Kiedy wolność daje szczęście?
2. Bóg pozwala się poznać przez Biblię
3. Kto napisał Pismo Święte?
4. W jakim języku została napisana Biblia?
5. Tajemnica pochodzenia świata.
6. Koncepcje filozoficzne a biblijna prawda o pochodzeniu człowieka i świata.
7. Boży obraz w człowieku.
8. Biblia o kobiecie i mężczyźnie – zgodnie z naturą.
9. Czy Adam i Ewa pracowali w raju?
10. W jaki sposób Bóg daje się poznać człowiekowi?
11. Obraz Bożego piękna odtworzony przez człowieka.
12. Obraz świata w mediach tworzony czy odtworzony.
13. Dzięki modlitwie tworzę świat duchowy.
14. Psalmy przewodnikiem po mojej modlitwie.
II. Być wolnym, by kochać
15. Co to znaczy kochać?
16. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.
17. Konsekwencje niewłaściwego wyboru.
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18. Jezus Chrystus – jedyne Boże rozwiązanie.
19. Ogłaszać Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.
20. Na Bożą miłość odpowiadać miłością.
III. Być wolnym, by wierzyć
21. Wybrać wiarę, by być szczęśliwym.
22. Wiara, która szuka zrozumienia.
23. Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo.
24. Dlaczego Kościół katolicki?
25. Wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych kultur i religii.
IV. Być wolnym, by uświęcać
26. Dlaczego nie jestem święty?
27. Wolność jest tam, gdzie Duch Pański.
28. Kościół w mojej drodze do świętości.
29. Duchowa łączność między niebem, ziemią i czyśćcem.
30. Poślij o Panie swego anioła.
31. Sąd nad żywymi i umarłymi.
32. Nieunikniona konieczność śmierci.
33. Rozmawiać jak Jezus z Ojcem.
34. Uświęcam się przez modlitwę.
35. Kiedy modlitwa jest skuteczna?
V. Być wolnym, by służyć (Ewangelii)
36. Mówić o Jezusie, by inni byli wolni.
37. Początki chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania.
38. Posłuchamy cię innym razem. Misja świętego Pawła.
39. Pełnoprawni obywatele cesarstwa rzymskiego. Edykt mediolański.
40. Modlitwa i praca. Święty Benedykt.
41. Schizma wschodnia.
42. Reforma gregoriańska.
43. Wyprawy krzyżowe.
44. Służyć ubóstwem. Święty Franciszek.
45. Zrozumieć wiarę. Życie umysłowe XII i XIII wieku.
46. Ratować wiarę. Inkwizycja.
47. Chrzest Polski i rola świętego Wojciecha.
48. Spór o św. Stanisława.
49. Chrześcijaństwo czasów jagiellońskich.
VI. Być wolnym, by świętować
50. Wymiana darów między niebem a ziemią.
51. Jestem narzędziem w ręku Boga. Święci XX wieku.
52. Chrystus wczoraj i dziś. Rok liturgiczny.
53. Ten, który był, który jest i który przyjdzie. Adwent.
54. Narodziny, które przynoszą wolność. Boże Narodzenie.
55. Wzrastał w latach i mądrości. Dziecięctwo i życie ukryte Jezusa.
56. Rozwiązać więzy niewoli. Przesłanie na Wielki Post.
57. „Otrzyjcie już łzy”. Wielkanoc.
58. Jezus wstępujący do nieba.
59. Miłość, która daje szansę. Niedziela miłosierdzia.
60. Duch, który daje wolność. Zesłanie Ducha Świętego.
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