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Wstęp

Jak korzystać z podręcznika
Praca z podręcznikiem „Szukam was” ma ci pomóc w zdobywa-

niu umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. 
Dzięki temu ułatwi ci poszerzanie i porządkowanie poglądu na 
świat i życie – w świetle wiary Kościoła katolickiego. Wesprze 
cię w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, pomoże „odsłonić 
twarz Chrystusa”, czyli nawiązać z Nim osobistą relację. Tytuł 
podręcznika dla klasy I „Szukam was” wskazuje, że to Chrystus 
pragnie się spotkać z tobą. On pierwszy szuka człowieka.

Każda katecheza składa się z kilku tekstów, do których zostały 
opracowane różnorodne ćwiczenia (Pytania i zadania).

Hasłem Jak sądzisz? zostały oznaczone pytania i problemy do 
dyskusji.

Refleksja i modlitwa zawiera treści pomocne w rozważaniu 
najistotniejszych myśli katechezy.

Jeśli chcesz… to propozycja dla ciebie. Jeśli zastanawiasz się, 
jak pogłębić przyjaźń z Chrystusem i odpowiedzieć na Jego we-
zwanie do miłości, znajdziesz tu konkretne wskazówki do mo-
dlitwy i pracy nad sobą.

Masz wiadomość! to „wiedza w pigułce”.
Przy końcu każdego tematu znajdziesz wyjaśnienie terminów, 

które w tekstach zostały wyróżnione kolorem (Słownik).

Dlaczego chodzę na religię?
KRZYSIEK:
— Monika, jaka teraz lekcja?
MONIKA:
— Religia.

PYTANIA I ZADANIA

1. Na podstawie dialogu wymień powody uczęszczania na lek-
cje religii.

2. Wymień inne powody.

3. Wklej do zeszytu kartkę z wymaganiami i kryteriami ocen 
z religii. Daj ją jednemu z rodziców lub opiekunów do 
podpisu.

Refleksja i modlitwa
Dlaczego chodzisz na lekcje religii? Porównaj 
swoją motywację z argumentami Krzyśka, Mo-
niki i Andrzeja.

W intencji dobrego roku szkolnego możecie odmówić 
w klasie modlitwę Ojcze nasz. Zatrzymajcie się na chwilę 
na osobistej refleksji po słowach: święć się imię Twoje; 
przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi. 

Jeśli chcesz...
Bóg jest blisko ciebie bez względu na to, czy o Nim pa-
miętasz. Jemu zależy na tobie! Poświęć w ciągu dnia lub 
wieczorem kilka chwil, aby skupić się na Jego obecności.

KRZYSIEK:
— Okropne. Że to jeszcze musi być w gimnazjum, nie Andrzej?
ANDRZEJ:
— No wiesz, Krzysiek… Przecież nie musisz chodzić, to nie 

jest lekcja obowiązkowa.
KRZYSIEK:
— Muszę. Rodzice mi każą. Już by matka mi dała, gdybym nie 

chciał chodzić! Ale do kościoła nie chodzę.
MONIKA:
— To znaczy, że na religię chodzisz tylko dlatego, że rodzice 

ci każą?
KRZYSIEK:
— Pewnie. Gdybym mógł, na pewno bym zrezygnował. A wy 

nie?
MONIKA:
— Nie. Mnie to interesuje. Nasz katecheta opowiadał napraw-

dę ciekawe rzeczy. A ty, Andrzej, co się tak zamyśliłeś?
ANDRZEJ:
— Bo ja chodzę i do kościoła, i na religię. Dzięki temu lepiej 

rozumiem Pismo Święte, naukę Kościoła, a nawet siebie. 

Dlaczego chodzicie 
na lekcje religii?




