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Wskazówki  dotyczące  
programu nauczania 
na rok 2011 

Ten przewodnik zawiera listę materiałów programo-
wych do użytku podczas lekcji niedzielnych w 2011 
roku, wskazówki dla zorganizowania kworów i lek-
cji niedzielnych oraz listę materiałów kościelnych do 
wykorzystania w domu. 
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 Dystrybucja
   PALIK:  Prezydenci palików powinni rozdać egzempla-
rze przywódcom w paliku, jeśli zachodzi taka potrzeba.

   OKRĘG:  Biskupi i prezydenci gmin powinni rozdać 
egzemplarze każdemu członkowi rady biskupiej, pisa-
rzom, przywódcom Kapłaństwa Melchizedeka, prezy-
diom organizacji pomocniczych oraz innym przywód-
com okręgu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

  Rady palików i okręgów powinny przeglądać tego 
typu publikacje każdego roku. 
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Ogólny program nauczania na rok 2011
Do zastosowania tam, gdzie Kościół jest mocno zakorzeniony

Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe
Kapłaństwo Melchizedeka i 
Stowarzyszenie Pomocy

Pierwsza niedziela
Pisma święte; czasopisma kościelne; Przewodnik dla przywódców kapłaństwa i organizacji 
pomocniczych (31178 166); broszury ze Spotkania Światowego Szkolenia Przywódców ; 
Przewodnik dla rodziny (31180 166) oraz inne zatwierdzone przez Kościół materiały

druga i trzecia niedziela
Zasady ewangelii; nowe wydanie (06195 166); kontynuacja kursu z roku 2010. Podręcznik 
ten tymczasowo zastępuje książki z serii Teachings of Presidents of the Church [Nauki Prezy-
dentów Kościoła]. Lekcje powinny być przeprowadzane w takim porządku, w jakim przedsta-
wione są w podręczniku.

czwarta niedziela
Nauki dla naszych czasów: przemówienia z konferencji generalnej; zob. str. 6

Piąta niedziela
Tematy i zatwierdzone przez Kościół materiały wyznacza rada biskupia

Kapłaństwo Aarona i 
Młode Kobiety

Aaronic Priesthood Manual 3 [Kapłaństwo Aarona 3] (34822) oraz Aaronic Priesthood Resource 
Guide 2011 [Przewodnik źródłowy dla Kapłaństwa Aarona na rok 2011] (08659)
Young Women Manual 3 [Młode Kobiety 3] (34825) oraz Young Women Resource Guide 
2011 [Podręcznik źródłowy dla Młodych Kobiet na rok 2011] (08660)

Inne materiały źródłowe to: pisma święte; czasopisma kościelne; Jak wypełniać mój obo-
wiązek wobec Boga: Dla posiadaczy Kapłaństwa Aarona (06746 166); Osobisty Rozwój 
Młodych Kobiet (36035 166); Dla wzmocnienia młodzieży (36550 166) oraz Oddani 
wierze (36863 166).

Organizacja Podstawowa wiek: 18 miesięcy–2 lata (klasa żłobka)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Spójrzcie na swoje dzieci: Podręcznik dla 
żłobka] (37108)

wiek: 3–11 lata (wsPólna nauka)
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2011: Wiem, że pisma święte mówią prawdę (08635 166)

wiek: 3 lata (klasa Promyczków)
Organizacja Dzieci 1: Jestem dzieckiem Boga (34969 166)

wiek: 4–7 lat (klasy ws 4, 5, 6 i 7)
Organizacja Dzieci 3: Wybierz sprawiedliwość B (34499 166)

wiek: 8–11 lat (klasy dzielnych 8, 9, 10 i 11)
Organizacja Dzieci 7: Nowy Testament (34604 166)

Inne materiały dla wszystkich klas obejmują: czasopisma kościelne; ilustrowane czytanki do 
pism świętych; Album Ewangelia w malarstwie (08165 166); Children’s Songbook [Śpiewnik 
dla dzieci] (35395) oraz Visual Aids Cutouts [Wycinanki] (poszczególne zestawy 1–10).

Nowy
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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe
Szkoła Niedzielna wiek: 12–13

Prezydenci Kościoła, Podręcznik dla nauczyciela (31382 166)

wiek: 14–18
Nowy Testament, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35681 166)
New Testament Class Member Study Guide [Nowy Testament, Podręcznik do studiowania 
dla ucznia] (35682)

dorośli
Nowy Testament, Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35681 166)
New Testament Class Member Study Guide [Nowy Testament, Podręcznik do studiowania 
dla ucznia] (35682)

dorośli
Zasady ewangelii, nowe wydanie (06195 166). Ten kurs przeznaczony jest dla zainte-
resowanych, nowych członków, członków powracających do aktywności i innych, którzy 
potrzebują podstawowego nauczania ewangelii. Nauczyciel wybiera porządek lekcji 
zgodnie z potrzebami członków klasy.

Kursy fakultatywne Podręczniki i materiały źródłowe

Nauczanie ewangelii Nauczanie — nie ma większego powołania (36123 166), str. 185–239.
(12 tygodni)

Małżeństwo i związki rodzinne Marriage and Family Relations Instructor’s Manual [Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcz-
nik nauczyciela] (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide [Małżeństwo i związki rodzinne, 
Przewodnik dla uczestnika kursu] (36357)
(16 tygodni)

Świątynia i historia rodziny Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Świątynia i historia rodziny, Przewodnik 
dla nauczyciela] (35804)
Member’s Guide to Temple and Family History Work [Świątynia i historia rodziny, Przewodnik 
dla członka] (36795)

Przygotowanie do pójścia 
do świątyni

Obdarowani z wysokości: Seminarium przygotowujące do pójścia do świątyni, Podręcznik 
dla nauczyciela (36854 166)
Przygotowanie do wejścia do świętej świątyni (36793 166)
(7 tygodni)

Nie wszystkie materiały w tej tabeli zostały przetłumaczone na wszystkie języki, które korzystają z ogólnego programu 
nauczania. Prosimy korzystać z tych materiałów, w miarę jak stają się dostępne. Jeśli masz pytania dotyczące dostęp-
ności materiałów, skontaktuj się z centrum dystrybucji.
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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe
Kapłaństwo Melchizedeka i 
Stowarzyszenie Pomocy

Pierwsza niedziela
Pisma święte; czasopisma kościelne; Przewodnik dla przywódców kapłaństwa i organizacji 
pomocniczych (31178 166); Przewodnik dla rodziny (31180 166) oraz inne zatwierdzone 
przez Kościół materiały

druga i trzecia niedziela
Zasady ewangelii; nowe wydanie (06195 166); kontynuacja kursu z roku 2010. Jeśli ta 
książka nie jest dostępna, można korzystać z wcześniejszego wydania Zasad ewangelii 
(31110 166). Jeśli żadna z tych książek nie jest dostępna, można korzystać z Gospel 
Fundamentals (31129). Lekcje powinny być przeprowadzane w takim porządku, w jakim 
przedstawione są w książce.

czwarta niedziela
Lekcje w ramach „Nauki dla naszych czasów” mają być prowadzone w oparciu o 
 najnowsze wydanie konferencyjne  Ensign lub Liahony (zob. str. 6 tej publikacji, aby 
 zapoznać się ze wskazówkami na temat wybierania przemówień). Jeśli materiały te nie 
są dostępne w danym języku, można wykorzystać Przesłania od Rady Prezydenta Kościoła 
i Przesłania dla odwiedzin domowych.

Piąta niedziela
Tematy i zatwierdzone przez Kościół materiały wyznacza prezydium gminy

Kapłaństwo Aarona i 
Młode Kobiety

Pierwsza, czwarta i Piąta niedziela
Aaronic Priesthood Manual 1 [Kapłaństwo Aarona 1] (34820) lub Young Women Manual 
1 [Młode Kobiety 1] (34823). Nauczaj lekcji po kolei przez dwa lata, potem powtórz. Jeśli 
podręczniki Aaronic Priesthood Manual 1 oraz Young Women Manual 1 nie są dostępne, 
korzystaj z podręczników Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa oraz Kobieta–Święta w 
Dniach Ostatnich, aby przeprowadzić lekcje w pierwszą, czwartą i piątą niedzielę.

druga i trzecia niedziela
Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część B (31112 166) lub Kobieta–Święta w 
Dniach Ostatnich, Część B (31114 166)

Inne materiały źródłowe to: pisma święte; czasopisma kościelne; Jak wypełniać mój 
 obowiązek wobec Boga: Dla posiadaczy Kapłaństwa Aarona (06746 166); Osobisty 
 Rozwój Młodych Kobiet (36035 166); Dla wzmocnienia młodzieży (36550 166) oraz 
Oddani wierze (36863 166).

Podstawowy program nauczania na rok 2011
Wykorzystywany w jednostkach kościelnych, gdzie jest niewielu członków lub  
gdzie materiały ogólnego programu nauczania nie są dostępne
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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe
Organizacja Podstawowa wiek: 18 miesięcy–2 lata (klasa żłobka)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Spójrzcie na swoje dzieci: Podręcznik dla żłobka] 
(37108)

wiek: 3–11 lata (wsPólna nauka)
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2011: Wiem, że pisma święte mówią prawdę (08635 166)

wiek: 3 lata
Organizacja Dzieci 1: Jestem dzieckiem Boga (34969 166)

wiek: 4–7
Organizacja Dzieci 3: Wybierz sprawiedliwość B (34499 166)

wiek: 8–11
Organizacja Dzieci 7: Nowy Testament (34604 166)

Inne materiały dla wszystkich klas to: czasopisma kościelne; ilustrowane czytanki do pism 
świętych; Album Ewangelia w malarstwie (08165 166); Children’s Songbook [Śpiewnik dla 
dzieci] (35395) oraz Visual Aids Cutouts [Wycinanki] (poszczególne zestawy 1–10).

Szkoła Niedzielna wiek: 12–18
Nowy Testament, Nauka ewangelii, Podręcznik nauczyciela (35681 166)

dorośli
Nowy Testament, Nauka ewangelii, Podręcznik nauczyciela (35681 166)

dorośli
Zasady ewangelii, nowe wydanie (06195 166). Jeśli ta książka nie jest dostępna, można 
korzystać z wcześniejszego wydania Zasad ewangelii (31110 166). Jeśli żadna z tych ksią-
żek nie jest dostępna, można korzystać z Gospel Fundamentals (31129). Ten kurs przezna-
czony jest dla zainteresowanych, nowych członków, członków powracających do aktyw-
ności i innych, którzy potrzebują podstawowego nauczania ewangelii. Nauczyciel wybiera 
porządek lekcji zgodnie z potrzebami członków klasy.

Kursy fakultatywne Podręczniki i materiały źródłowe
Nauczanie ewangelii Nauczanie — nie ma większego powołania (36123 166), str. 185–239 (12 tygodni). Jeśli 

ta książka nie jest dostępna, skorzystaj z pozycji Przewodnik do nauczania (34595 166), 
str. 21–22 (8 tygodni).

Małżeństwo i związki rodzinne Marriage and Family Relations Instructor’s Manual [Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcznik 
nauczyciela] (35865)
Marriage and Family Relations Participant’s Study Guide [Małżeństwo i związki rodzinne, 
Przewodnik dla uczestnika kursu] (36357)
(16 tygodni)

Nie wszystkie materiały w tej tabeli zostały przetłumaczone na wszystkie języki, które korzystają z podstawowego 
programu nauczania. Prosimy korzystać z tych materiałów, w miarę jak stają się dostępne. Jeśli masz pytania 
dotyczące dostępności materiałów, skontaktuj się z centrum dystrybucji.

Nowy
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    Wskazówki dotyczące zajęć niedzielnych 
w   kworach i klasach
  Rok, w którym obowiązuje program nauczania, rozpoczyna się 
na całym świecie 1 stycznia. Skorzystaj z następujących wskazó-
wek, aby zorganizować kwora kapłańskie i lekcje niedzielne.

   Kapłaństwo Melchizedeka i 
 Stowarzyszenie Pomocy
  W większość niedziel bracia z Kapłaństwa Melchizedeka i sio-
stry ze Stowarzyszenia Pomocy spotykają się oddzielnie, lecz 
studiują te same tematy i korzystają z tych samych materiałów.

   PIERWSZA NIEDZIELA.  Przywódcy kworum starszych, grupy 
wyższych kapłanów i Stowarzyszenia Pomocy planują to spo-
tkanie dla własnej organizacji i mogą korzystać z materiałów 
źródłowych na pierwszą niedzielę miesiąca, wymienionych na 
str.  2  i  4 .

  W pierwszą niedzielę naucza członek prezydium kworum 
starszych lub jeden z przywódców grupy wyższych kapłanów. 
Przywódcy kworum i grupy pomagają podczas tego spotka-
nia w aktywnym zaangażowaniu się braci w ich obowiązki 
kapłańskie. Tematy, które można poruszyć, to: nauczanie 
domowe, dokonywanie obrzędów kapłańskich i błogosławie-
nie, wzmacnianie małżeństw i rodzin, służba, praca misjonar-
ska, uaktywnianie, duchowa i doczesna pomoc wzajemna oraz 
praca świątynna i praca nad historią rodziny. Przywódcy kwo-
rum i grupy mogą też wykorzystać ten czas na zaplanowanie 
pomocy innym, przydzielenie zadań i poproszenie o zdanie 
sprawozdań z poprzednich zadań.

  W pierwszą niedzielę naucza członkini prezydium Stowarzy-
szenia Pomocy w okręgu. Korzysta z pism świętych i zatwier-
dzonych materiałów kościelnych. Przywódczynie Stowarzysze-
nia Pomocy wykorzystują to spotkanie, by nauczać doktryn 
ewangelii oraz pomóc siostrom w aktywnym zaangażowa-
niu się w pracę Stowarzyszenia Pomocy. Poruszane tematy 
mogą obejmować: rolę i obowiązki kobiet w ramach ewan-
gelii, wzmacnianie małżeństw i rodzin, odwiedziny domowe, 
służbę, pracę misjonarską, uaktywnianie, duchową i doczesną 
pomoc wzajemną oraz pracę świątynną i pracę nad historią 
rodziny. Można także dać siostrom czas na podzielenie się 
swoimi świadectwami.

   DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA.  Bracia z Kapłaństwa 
Melchizedeka oraz siostry ze Stowarzyszenia Pomocy są 
nauczani z nowego podręcznika  Zasady ewangelii , który na 
pewien czas zastąpi książki z cyklu  Teachings of Presidents 
of the Church  [Nauki Prezydentów Kościoła]. Lekcji mogą 
nauczać ci przywódcy lub nauczyciele kworum, grupy albo 
Stowarzyszenia Pomocy, którzy zostali wyświęceni. Lekcje 
są zazwyczaj przeprowadzane w takim porządku, w jakim 
przedstawione są w podręczniku.

  Przywódcy kworum starszych, grupy wyższych kapłanów i 
Stowarzyszenia Pomocy dopilnowują, by wszyscy  członkowie 
od 18 roku życia otrzymali po egzemplarzu nowego pod-
ręcznika  Zasad ewangelii  do studiów osobistych. Przywódcy 
zachęcają uczestników, by przynosili na lekcje własne egzem-
plarze  podręcznika.

  Jeśli konferencje palika lub inne spotkania uniemożliwiają 
nauczanie jednej z tych lekcji, prezydenci palika i biskupi decy-
dują, czy należy ją przeprowadzić podczas innej niedzieli.

   CZWARTA NIEDZIELA — NAUKI DLA NASZYCH CZA-
SÓW.  Lekcje mają być prowadzone w oparciu o przemówienia 
z najnowszego wydania konferencyjnego czasopisma   Ensign
lub  Liahony . Przemówienia te dostępne są także w Interne-
cie (w wielu językach), na stronie  www.conference.lds.org . 
Lekcji mogą nauczać ci przywódcy lub nauczyciele kworum, 
grupy albo Stowarzyszenia Pomocy, którzy zostali wyświęceni. 
Prezydenci palików mogą wybrać te przemówienia lub przy-
dzielić ten obowiązek biskupom. Wydania konferencyjne tych 
czasopism zawierają dalsze wskazówki.

   PIĄTA NIEDZIELA (O ILE WYSTĘPUJE).  Temat tego spo-
tkania określany jest przez radę biskupią tak, aby zaspokoił 
lokalne potrzeby. W tę niedzielę kworum starszych i grupa 
wyższych kapłanów mogą spotkać się oddzielnie lub razem 
albo mogą połączyć się ze Stowarzyszeniem Pomocy.
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    Kapłaństwo Aarona i Młode Kobiety
  Kwora Kapłaństwa Aarona zwykle spotykają się oddzielnie 
podczas niedzielnych spotkań kworum i lekcji. Jednakże mogą 
spotykać się razem, jeśli w danej jednostce jest niewielu mło-
dych mężczyzn w Kapłaństwie Aarona. To samo tyczy się klas 
Młodych Kobiet. Pod kierunkiem biskupa młodzi mężczyźni 
z Kapłaństwa Aarona i młode kobiety mogą czasami razem 
uczestniczyć w lekcjach niedzielnych.

  Młodzi mężczyźni z Kapłaństwa Aarona i młode kobiety są 
nauczani z podręczników wymienionych na stronach  2  i  4 . 
Przywódcy mogą poprosić młodzież o pomoc w nauczaniu 
części lekcji.

    Organizacja Podstawowa
  Przywódczynie powinny podzielić dzieci na klasy Organizacji 
Podstawowej według wieku, jaki osiągnęły w dniu 1 stycz-
nia. Jeśli jest wystarczająca liczba dzieci, należy zorganizować 
oddzielne klasy dla każdej grupy wiekowej. Tam, gdzie ilość 
pomieszczeń lub nauczycieli jest ograniczona, można połączyć 
dzieci w różnym wieku.

  Tam, gdzie jest to możliwe, powinno zorganizować się żłobek 
dla dzieci, które ukończyły 18 miesięcy. Zapisanie dzieci do 
tej klasy zależy od rodziców. Dzieci, które 1 stycznia mają 2 
lata, chodzą do klasy żłobka do końca roku 2011. Dzieci, które 
1 stycznia mają 3 lata, chodzą do klasy Promyczków lub do 
młodszej połączonej klasy.

  Dzieci są nauczane z podręczników wymienionych w tabelach 
na str.  2  i  5 .

  Tam, gdzie jest to właściwe, młodsze dzieci uczestniczą we 
Wspólnej Nauce Organizacji Podstawowej, podczas gdy star-
sze dzieci mają lekcję. W połowie zajęć Organizacji Podstawo-
wej te dwie grupy zamieniają się miejscami. Tam, gdzie jest 
niewiele dzieci, obie grupy mogą uczestniczyć razem. Jeśli 
dwie grupy spotykają się oddzielnie, Wspólna Nauka dla star-
szych dzieci powinna odbywać się w tym samym czasie co 
lekcje Kapłaństwa Aarona i Młodych Kobiet.

  Dzieci, które skończyły 12 lat w ciągu roku, nadal chodzą do 
klasy Organizacji Podstawowej aż do stycznia następnego 
roku. Jednak, w czasie Wspólnej Nauki Organizacji Podstawo-
wej, zaczynają uczestniczyć w spotkaniach kworum Kapłań-
stwa Aarona i w lekcjach Młodych Kobiet.

    Szkoła Niedzielna
  Szkoła Niedzielna jest dla członków, którzy w dniu 1 stycznia 
mają 12 lat lub więcej. Dzieci, które skończyły 12 lat w ciągu 
roku, pozostają w Organizacji Podstawowej podczas Szkoły 
Niedzielnej.

  Jeśli jest wystarczająca liczba młodzieży, można zorganizować 
klasy dla każdej grupy wiekowej. Tam, gdzie jest niewiele 
młodzieży lub gdzie ograniczona jest ilość pomieszczeń albo 
nauczycieli, można połączyć młodzież w różnym wieku.

  Kursy i materiały do nauczania w Szkole Niedzielnej wymie-
nione są w tabelach na str.  3  i  5 .

    Kursy fakultatywne
  Informacje na temat kursów fakultatywnych znajdują się w 
tabelach na str.  3  i  5 . Kursy te odbywają się wtedy, kiedy zaist-
nieje taka potrzeba, pod kierunkiem rady biskupiej. Odbywają 
się w czasie, który odpowiada uczestnikom kursu i mogą mieć 
miejsce podczas Szkoły Niedzielnej.

    Członkowie niepełnosprawni
  Przywódcy powinni upewnić się, że niepełnosprawni członko-
wie wiedzą o istnieniu kościelnych materiałów programowych, 
które są dostosowane do ich potrzeb. Aby uzyskać informacje 
na temat tych materiałów, skontaktuj się z centrum dystrybucji, 
które obsługuje twoją jednostkę. Pomocne informacje można 
też znaleźć na stronie  www.disabilities.lds.org .
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Doskonalenie nauczycieli
Przywódcy kapłańscy i organizacji pomocniczych są odpowie-
dzialni za jakość nauczania w swoich organizacjach. Ukierun-
kowują nowych nauczycieli i zapewniają stałe szkolenie oraz 
wsparcie. Członkowie prezydium Szkoły Niedzielnej w okręgu 
pomagają w doskonaleniu nauczycieli. Pomagają przywódcom 
kapłaństwa i organizacji pomocniczych w zapoznaniu się z 
nowymi obowiązkami, prowadzeniu instruktażu oraz zapew-
nieniu stałego wsparcia dla nauczycieli. Członkowie rady 
okręgu przeprowadzają regularnie narady dotyczące udosko-
nalania nauczania ewangelii oraz procesu uczenia się.

Źródłem doskonalenia nauczycieli jest podręcznik Nauczanie — 
nie ma większego powołania (36123 166). Na obszarach, na któ-
rych książka ta jest niedostępna, jednostki powinny korzystać z 
Przewodnika do nauczania (34595 166).

Materiały do wykorzystania w domu
Biskup i przywódcy okręgu powinni upewnić się, że wszyscy 
członkowie znają następujące materiały i mają do nich dostęp, 
jeśli są przetłumaczone na język ojczysty:

Pisma święte

Czasopisma kościelne

Hymny oraz pieśni dla dzieci (33438 166)

Rodzina: Proklamacja dla świata (35602 166)

Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów (36299 166)

Przewodnik dla rodziny (31180 166)

Family Home Evening Resource Book [Podręcznik źró-
dłowy na domowy wieczór rodzinny] (31106)

Album Ewangelia w malarstwie (08165 166)

Oddani wierze: Leksykon ewangelii (36863 166)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Spójrzcie na 
swoje dzieci: Podręcznik dla żłobka] (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs [Stary  Testament; 
materiały wizualne na DVD] (00492)

Przygotujcie każdą potrzebną rzecz: Budżet rodzinny 
(04007 166)

Przygotujcie każdą potrzebną rzecz: Zapasy rodzinne 
(04008 166)

Aby zdobyć te materiały, wejdź na internetową stronę  
www.ldscatalog.com lub skontaktuj się z centrum dystry-
bucji, które obsługuje twoją jednostkę. Wiele z tych zaso-
bów można też przeglądać, wysłuchać czy ściągnąć ze strony  
www.GospelLibrary.lds.org.
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