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Praca z podręcznikiem „Szukam cię” ma ci pomóc znaleźć twoje miejsce 
w dziejach zbawienia. Te dzieje zaczęły się, gdy Bóg podjął dzieło stworzenia. 
Mimo odwrócenia się ludzi od Niego, Bóg nie zostawił świata samemu sobie. 
Wciąż zwracał się i zwraca do każdego człowieka, prowadzi ludzi przez wie-
ki, by wejść w naszą historię: stać się w Jezusie Chrystusie człowiekiem. Bóg 
realizuje swój wielki plan ratowania ludzi i prowadzi nas do Siebie. Katecheza 
w tym roku wprowadzi cię w tajemnice wiary: poznasz lepiej Boży plan zba-
wienia, aby móc odpowiedzieć na wezwanie Boga, który szuka cię nieustannie.

Każda katecheza w podręczniku składa się z kilku tekstów, do których przy-
gotowane zostały PYTANIA I ZADANIA. Poznasz wiele fragmentów PISMA 
ŚWIĘTEGO i nauczysz się ich szukać w Biblii. Spójrz na ostatnią stronę książ-
ki: znajdziesz tam spis wszystkich ksiąg Pisma Świętego razem ze skrótami bi-
blijnymi. Obrazy i rysunki mogą ci pomóc w odkrywaniu prawd wiary. Mogą 
też pokazać, jak wiara jest bliska twojego życia. MODLITWA może ci pomóc 
stanąć przed Bogiem i otworzyć się ja Jego bliskość.

W rubryce „WAŻNA WIADOMOŚĆ” znajdziesz to, co warte zapamiętania 
i wprowadzenia w życie.

A zatem: wzrastajcie w wierze!

Dlaczego warto korzystać 
z podręcznika



PSALM 78
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej;
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.
Cośmy słyszeli i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
tego nie ukryjemy przed ich synami.
Opowiemy przyszłemu potomstwu
chwałę Pana i Jego potęgę,
i cuda, których dokonał.

Ps 78, 1b-4



ROZDZIAŁ I

Źródła ludzkiego szczęścia
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1. Źródła naszego szczęścia
A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co 
dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?». Odpowiedział 
mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli 
chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania». Zapytał Go: «Które?». 
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 
nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, 
jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego 
wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?». Jezus mu odpowiedział: «Jeśli 
chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy mło-
dzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele po-
siadłości.

Ewangelia według św. Mateusza 19, 16-22

H. Hoffman, Chrystus i bogaty młodzieniec, 1889
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PYTANIA I ZADANIA
1. Dlaczego propozycje uczniów z rysunku były 

różne?
2. Domysł którego ucznia jest ci najbliższy? 

Dlaczego?
3. Co mógłby sobie wyobrazić jako własne szczę-

ście młodzieniec z biblijnej opowieści?
4. W świetle Ewangelii (Mt 19, 16-22) powiedz, 

w jaki sposób człowiek może osiągnąć praw-
dziwe szczęście.

5. Jaki obrazek w pustym dymku z rysunku byłby 
twoim zdaniem zgodny ze słowami Jezusa 
z opowieści o młodzieńcu?

Święty Augustyn pisał, że niespokojne 
jest serce człowieka, dopóki nie spocznie 
w Bogu. Tylko Bóg może uszczęśliwić 
człowieka.
Panie Jezu, spraw, byśmy zawsze Ciebie 
pragnęli i szukali, aby nasze serca były 
zawsze blisko Ciebie.

Ludzie upatrują szczęścia w zaspo-
kojeniu różnych swych pragnień 
i potrzeb. Źródłem prawdziwego 
szczęścia jest Bóg.

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ

 Wyobraźcie 
sobie,  jakie 

szczęście mnie 
spotkało.
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2. Wierzę, mam nadzieję, kocham
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę,
i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał –
byłbym niczym.
[…]
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
największa z nich [jednak] jest miłość.

1 List do Koryntian 13, 1-2. 13
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AKTY: WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Wiara, nadzieja i miłość – trzy cnoty 
Boskie – są łaską daną człowiekowi 
od Boga. Człowiek ma zadanie 
współpracować z łaską Bożą.

Wiara bez miłości i nadziei jest 
niepełna – nie przynosi człowiekowi 
prawdziwego szczęścia i nie buduje 
wspólnoty.

PYTANIA I ZADANIA
1. Przeczytaj fragment 1 Listu do Koryntian. Wskaż 

najważniejszą linijkę (wers) tekstu. Uzasadnij swój 
wybór.

2. Dokonaj zmian w tekście Pisma Świętego tak, aby 
użyte w nim porównania zostały zastąpione słowami 
zrozumiałymi dla dzisiejszego ucznia.

3. Jak słowa 1 Listu do Koryntian mogłyby pomóc 
bogatemu młodzieńcowi z opowiadania z poprzedniej 
katechezy w podjęciu decyzji życiowej?

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ

 Wyciągnijcie 
karteczki. Wierzę, 

że jesteście dziś przy-
gotowani.

A my 
mamy nadzieję, że 
nas pani kocha.
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3. Wśród przyjaciół i rodziny

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, 
zdobądź go po próbie […].
Wierny przyjaciel jest 
lekarstwem życia;
znajdą go bogobojni.

Księga Syracha 6, 7a.16

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym 
rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca 
twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie 
z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś długo 
żył na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie 
do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie 
je w karności, napominając, jak chce Pan.

List do Efezjan 6, 1-4

Mamo, 
co to zna-

czy, że niedaleko 
pada jabłko od 

jabłoni.

Czy 
ktoś może wy-
nieść śmieci?

Tak! 
Zaraz.

Tak! 
Zaraz.
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PRZYJACIELE
Kiedy pan mówił: „Muszę iść sam” – Gandalf 
powiedział: „Nie! Weź ze sobą kogoś, komu 
możesz zaufać”.

– Okazuje się jednak, że nikomu ufać nie 
można – odparł Frodo.

– To zależy, czego od przyjaciół oczekujesz 
– odezwał się Merry. – Możesz nam zaufać, że 
cię nie opuścimy w dobrej czy złej doli, choćby 
do najgorszego końca. Możesz też nam ufać, 
że strzec będziemy twojej tajemnicy lepiej, niż 
ty sam jej strzegłeś. Ale nie licz na nas, byśmy 
ci pozwolili samotnie stawić czoło niebezpie-
czeństwu i odejść od nas bez słowa. Jesteśmy 
twoimi przyjaciółmi. Boimy się okropnie, ale 
pójdziemy z tobą albo – za tobą, jak psy za tro-
pem.
      J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Wyprawa

PYTANIA I ZADANIA
1. Na podstawie fragmentu powieści J.R.R. Tolkiena po-

wiedz, czy Frodo, bohater powieści Władca pierścieni, 
miał takich przyjaciół, o jakich mówi Pismo Święte 
(Księga Syracha). Podaj przykłady prawdziwej 
przyjaźni znane ci z uczniowskiego życia lub z lektur 
i filmów. 

2. Przyjrzyj się wizerunkowi Świętej Rodziny. Które 
elementy obrazu świadczą o miłości między małym 
Jezusem, Maryją i świętym Józefem? Zwróć uwagę 
na kolory, postawy, gesty i układ przedstawionych 
postaci.

3. Rozbuduj fragment Listu do Efezjan o wskazówkę a) 
dla matek b) dla rodzeństwa. 

MODLITWA
Czego pragniesz dla swojej rodziny? 
Co pomogłoby wam lepiej się rozumieć 
i bardziej kochać?
Powiedz o tym w myślach Panu Jezusowi.
Jezu, Maryjo i Józefie, w Was poznajemy 
blask prawdziwej miłości.
Zwracamy się do Was z ufnością:
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń nasze rodziny wspólnotami miłości 
i przebaczenia.

inspiracja: modlitwa papieża Franciszka 
przed synodem o rodzinie

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Miłość bliźniego jest przejawem 
naszego podobieństwa do Boga, 
który kocha każdego z nas.

Mówimy, że ludzie są istotami 
społecznymi, bo potrzebują do 
życia i szczęścia innych, zwłaszcza 
rodziny i przyjaciół. Rodzina jest 
najmniejszą wspólnotą miłości.

Przez wzajemną służbę, współpracę 
oraz szczere i życzliwe rozmowy 
ludzie rozwijają swoje możliwości 
i powołanie.
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4. Mała i duża ojczyzna

OJCZYZNA
Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej […] nasza 
miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie: mowie, 
dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi.
                    bł. Stefan Wyszyński

PATRIOTYZM
Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, lecz miłością, 
która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajo-
wi i naszym rodakom, taki jest bowiem porządek ustalony przez 
Opatrzność Bożą. Miłość ta nie wyklucza miłości innych ludzi […]. 
Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże 
go z nakazem czwartego przykazania Bożego.
                         św. Pius X
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Gdy [Jezus] był już blisko, na widok 
miasta [Jerozolimy] zapłakał nad 
nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało 
w ten dzień to, co służy pokojowi! 
Ale teraz zostało to zakryte przed 
twoimi oczami. Bo przyjdą na cie-
bie dni, gdy twoi nieprzyjaciele oto-
czą cię wałem, oblegną cię i ścisną 
zewsząd. Powalą na ziemię ciebie 
i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią 
w tobie kamienia na kamieniu za 
to, żeś nie rozpoznało czasu twoje-
go nawiedzenia».

Ewangelia według św. łukasza 19, 41-44

PYTANIA I ZADANIA
1. Jak rozumiesz przesłanie rysunku?
2. Jakie imię nosi twoja szkoła? Jakie wartości i tra-

dycje z nim związane podtrzymujecie i rozwijacie 
w waszej społeczności?

3. Wymień po dwa znane ci z lekcji historii, a wspo-
mniane w modlitwie momenty „potęgi i chwały” 
oraz „nieszczęścia”, które spotkały Polskę.

4. Jakich znasz świętych patronów swojej miejscowo-
ści, Polski i Europy? Opowiedz o wybranej postaci.

5. Przeczytaj teksty „Ojczyzna” i „Patriotyzm”. Co 
przez pojęcie ojczyzny rozumie kardynał Stefan 
Wyszyński? Jak sądzisz, dlaczego św. Pius X mówi, 
że obowiązek patriotyzmu wynika z czwartego 
przykazania?

6. Przeczytaj fragment Ewangelii według świętego 
łukasza. Dlaczego Jezus płakał nad miastem? 
Z mapy odczytaj, jak nazywała się ojczyzna Jezusa.

  Boże, coś Polskę
    przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Każda społeczność trwa w czasie 
– należących do niej ludzi łączy 
wspólna przeszłość i praca nad 
wspólną przyszłością. Ludzie, 
służąc innym swymi talentami, 
wzbogacają nimi swoje rodziny 
i narody.

Model Świątyni Jerozolimskiej z czasów Jezusa

Palestyna (Izrael)
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5. Jesteśmy domownikami Boga

KOŚCIÓŁ
A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współoby-
watelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. 
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 
w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić 
mieszkanie Boga przez Ducha.

List do Efezjan 2, 19-22

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. […] Niech każ-
dy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla 
zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla 
Niego […]. Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął 
was – ku chwale Boga.

List do Rzymian 12, 10a; 15, 2-3a. 7
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WAŻNA WIADOMOŚĆ

Święty Andrzeju Bobola, wspomóż 
nas: niech ogarnia wszystkich duch 
poświęcenia dla Kościoła i Ojczyzny, duch 
wzajemnej życzliwości i przebaczenia. 
Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja 
i miłość niech krzepi nasze serca!
Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Andrzeja Boboli

Kościół jest założoną przez Jezusa 
Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei 
i miłości. Należą do niego wszyscy 
ochrzczeni wierzący w Pana Jezusa.

Kościół jest wspólnotą widzialną 
i zarazem duchową. Bóg powołał 
wszystkich ludzi, aby w Chrystusie 
tworzyli jedną rodzinę opartą na 
miłości Boga i bliźniego.

PYTANIA I ZADANIA
1. Kto jest obecnie papieżem? Jak nazywają się twój 

proboszcz i biskup? Pod jakim wezwaniem jest 
twoja parafia? Kto jest patronem twojej diecezji?

2. Korzystając z wykresu, uzupełnij tabelę. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Czy św. Paweł we fragmencie Listu do Efezjan mówi 
o kościele jako budynku czy o Kościele jako wspól-
nocie ludzi wierzących? Uzasadnij odpowiedź.

4. Z tekstów Pisma Świętego wypisz wszystkie nazwy 
(pospolite i własne) osób. Kto należy do „domowni-
ków Boga”? Jak powinni zachowywać się względem 
siebie „domownicy Boga”?

5. Przyjrzyj się ilustracjom. Jakie zadania wypełniasz 
w Kościele?

imię i nazwisko 
kapłana święty patron 

parafia

diecezja

MODLITWA
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Podręcznik pt. „Szukam cię” stanowi część pakietu 
edukacyjnego z nowej serii „Słuchaj, mój ludu”, zgodnej 
z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce” z 2018 r.

W podręczniku:
  Treścią podręcznika są dzieje zbawienia, które uczeń 

poznaje jako historię dotyczącą go osobiście. Dzieje 
te zaczynają się od stworzenia świata i człowieka, biegną 
poprzez wydarzenia grzechu pierwszych ludzi, działanie Boga 
w ludzie wybranym, po zbawienie dokonane przez Jezusa 
Chrystusa i obecne w Kościele dzisiaj.

  Każda katecheza jest oparta na tekście biblijnym 
i świadectwie współczesnym.

  Historia Kościoła opowiedziana jest poprzez życie i działanie 
konkretnych ludzi różnych epok, szczególnie postaci 
świętych.

  Podręcznik zawiera krótkie teksty, do których przygotowano 
pytania i zadania. Nawiązując do doświadczeń ucznia, 
prowadzą go one do poznania i przemyślenia tajemnic wiary. 
Bogata szata graficzna ułatwia odbiór treści podręcznika.

  W każdej katechezie, w „Ważnej wiadomości”, zawarte jest 
podsumowanie istotnych treści.

Zasadniczym zadaniem podręcznika jest pomoc 
w prowadzeniu ucznia do osobistego spotkania z Bogiem, 
oparcia jego wiary na Piśmie Świętym, zwłaszcza 
Ewangeliach, i odkrycia w Kościele wspólnoty uczniów 
Jezusa Chrystusa.
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