
1

w rodzinie

3LO_Notes ucznia.indd   1 2014-04-29   12:58:16



3
WydaWnictWo WaM – Księża jezuici

w rodzinie
notes ucznia 

dla iii Klasy liceuM oraz iV techniKuM

2

drogi świadków chrystusa

3LO_Notes ucznia.indd   2 2014-04-29   12:58:16



3
WydaWnictWo WaM – Księża jezuici

w rodzinie
notes ucznia 

dla iii Klasy liceuM oraz iV techniKuM

3

drogi świadków chrystusa

3LO_Notes ucznia.indd   3 2014-04-29   12:58:16



4

3LO_Notes ucznia.indd   4 2014-04-29   12:58:17



5

Powołanie

Rozdziałl 1

3LO_Notes ucznia.indd   5 2014-04-29   12:58:17



1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

6

3LO_Notes ucznia.indd   6 2014-04-29   12:58:18



Wrzesień 

4

10

16

22

28

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30

7

3LO_Notes ucznia.indd   7 2014-04-29   12:58:19



1. Źródło powołania

Czy bycie chrześcijaninem to powołanie?
Pan Jezus, akceptując starotestamentowe 
znaczenie powołania, nadaje mu nową jakość, 
której znakiem jest sakrament chrztu świętego. 
Otrzymane w chrzcie świętym nowe życie czyni 
człowieka „nowym stworzeniem”.

Co to znaczy, że chrzest jest źródłem 
powołania chrześcijańskiego?
Chrzest jednoczy ludzi ze śmiercią i zmar-
twychwstaniem Zbawiciela. Ochrzczony zrywa 
z grzechem i żyje życiem samego Chrystusa. Ta 
radykalna przemiana polega na wyniszczeniu 
i śmierci „starego człowieka” przy równoczes- 
nym narodzeniu „człowieka nowego”. Chrzest 
jednoczy ludzi ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
Zbawiciela.

Dobre rady:
Przyjęcie chrztu domaga się pełnego nawrócenia, 
które powinno stanowić punkt wyjścia dla życia 
wiernego i posłusznego Bogu. Oznacza to, że 
sakrament chrztu nie ma działania magicznego.

ROk:               MiesiąC:               DZień: 

Czym 
według Biblii 
charakteryzuje się 
powołanie?
„Wtedy Pan 
powiedział do 
samuela: «To jest 
właśnie on. Namaść 
go na króla»  
(1 sm 16, 12).
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Chwalę Cię, Panie, całym sercem, 

opowiadam wszystkie cudowne  

Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, 

psalm będę śpiewać na cześć  

Twego imienia, o Najwyższy”.
(Ps 9, 2-3).

Moja 
myśl dnia:

Warto...
Posłuchać:
Zespół Breakout,  
„Modlitwa - Do Ciebie pieśnią 
wołam Panie”, 
http://www.youtube.com/
watch?v=FKQqZNxqtXo

Umarłem dla...Żyję dla...

Jestem
chrześcijaninem

Jestem
ochrzczony
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2. Powołanie chrześcijanina

Dlaczego nie wyrasta się z chrześcijaństwa?
Dorosłość stwarza o wiele więcej szans niż mło-
dość, by działać w oparciu o wartości ukazane 
przez Jezusa Chrystusa, ale wymaga odpowie-
dzialnego i wolnego działania. Jezus, zaprasza-
jąc ludzi do wspólnoty z sobą, pozostawia im 
prawo decydowania o drodze ich życia. Wybór 
Jezusa zobowiązuje do składania o Nim świadec-
twa we własnym środowisku.

Co wnosi wiara w życie człowieka? 
Chrześcijanin wierzy, że Bóg stworzył świat i po-
wierzył go człowiekowi. Wierzy, że przez chrzest 
został wezwany do wspólnoty z Bogiem stwórcą 
i Odkupicielem. Dzięki temu jest w stanie widzieć 
rzeczy takimi, jakie one są naprawdę. Wiara 
w Boga czyni człowieka wrażliwym i zdolnym do 
przeciwstawiania się ubóstwianiu ludzi i rzeczy. 

Dobre rady:
Życie oparte na ewangelii wynika z wiary, że 
celem i przeznaczeniem człowieka jest życie 
wieczne z Bogiem.

ROk:               MiesiąC:               DZień: 

Czym 
według Biblii 
charakteryzuje się 
życie powołanych 
przez Pana Boga?
„Pan rzekł do 
samuela: «Nie 
zważaj ani na jego 
wygląd, ani na 
wysoki wzrost, gdyż 
nie wybrałem go, nie 
tak bowiem człowiek 
widzi jak widzi Bóg, 
bo człowiek patrzy 
na to, co widoczne 
dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na 
serce»” (1 sm 16, 7).
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Szczęśliwy,  
który nie słucha rady bezbożnych, 

Nie wstępuje na drogę grzeszników

i nie siada w kole szyderców,

lecz upodobał sobie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
(Ps 1, 1-2)

Moja 
myśl dnia:

Warto...

Projekt mojej dorosłości:

Posłuchać:  
Piotr Kropisz SJ,  
„Miłość i zdrada”,  
http://www.deon.pl

Moje pytania

Szukam pomocy u:

Moje oczekiwania

Mogę dać innym:
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