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Organizacja Podręczniki i materiały źródłowe

Kapłaństwo Melchi-
zedeka i Stowarzy-
szenie Pomocy

PIERWSZA NIEDZIELA
Tematy określane są przez przywódców kworum starszych, przywódców wyższych kapłanów i przywódczynie Stowarzyszenia Pomocy; 
materiałami do wykorzystania są: pisma święte, Handbook 2: Administering the Church [Podręcznik 2: Administrowanie Kościołem] 
(08702), czasopisma kościelne; Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500), materiały ze światowych 
szkoleń przywódców; Przewodnik dla rodziny (31180 166) i inne materiały zatwierdzone przez Kościół

DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA
Nauki Prezydentów Kościoła: Howard W. Hunter (08861 166)
Jeżeli ten podręcznik nie jest dostępny w waszym języku, można korzystać z podręczników: Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, 
Część A (31111 166) lub Kobieta–Święta w Dniach Ostatnich, Część A (31113 166).

CZWARTA NIEDZIELA
Nauki dla naszych czasów: przemówienia z najnowszego wydania konferencyjnego czasopisma Ensign lub Liahona
Jeśli materiały te nie są dostępne w waszym języku, można wykorzystać Przesłania od Rady Prezydenta Kościoła i Przesłania dla 
odwiedzin domowych.

PIĄTA NIEDZIELA
Tematy określane są przez radę biskupią lub prezydium gminy (zobacz listę w części „Pierwsza niedziela” w celu określenia możliwych 
materiałów).

Kapłaństwo Aarona i 
Młode Kobiety

Come, Follow Me Learning Resources for Youth, materiały on-line na stronie: lds.org/youth/learn.
Jeśli materiały te nie są dostępne w waszym języku, skorzystajcie z następujących materiałów:
PIERWSZA, CZWARTA I PIĄTA NIEDZIELA
Korzystajcie z: Aaronic Priesthood Manual 1 (34820) lub Young Women Manual 1 (34823). Jeżeli te podręczniki nie są dostępne w 
waszym języku, korzystajcie z podręczników: Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część B (31112 166) lub Kobieta w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Część B (31114 166).
DRUGA I TRZECIA NIEDZIELA
Korzystajcie z podręczników: Obowiązki i błogosławieństwa kapłaństwa, Część A (31111 166) lub Kobieta–Święta w Dniach Ostat-
nich, Część A (31113 166)

Poniżej wymienione są materiały do programu nauczania w niedziele w roku 2016, ale nie wszystkie z nich są dostępne we wszystkich językach. Okręgi i gminy 
powinny już mieć w swym posiadaniu wiele z tych materiałów. Nowe pozycje na rok 2016 zostały wyróżnione.

Wskazówki dotyczące 
programu nauczania 
na rok 2016
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Organizacja 
Podstawowa

ŻŁOBEK (OD 18 MIESIĘCY DO 2 LAT)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

WSPÓLNA NAUKA (OD 3 DO 11 LAT)
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2016: Wiem, że pisma święte mówią prawdę (12061)

KLASA PROMYKÓW (3 LATA)
Organizacja Dzieci [Podstawowa] 1: Jestem dzieckiem Boga (34969 166)

KLASA WS (OD 4 DO 7 LAT)
Organizacja Dzieci [Podstawowa] 2: Wybierz sprawiedliwość A (34484 166)

KLASA ŚMIAŁKÓW (OD 8 DO 11 LAT)
Primary 4: Book of Mormon (34594)

Szkoła Niedzielna MŁODZIEŻ (OD 12 DO 18 LAT)
Come, Follow Me Learning Resources for Youth, materiały on-line na stronie: lds.org/youth/learn.
Jeśli te materiały nie są dostępne w waszym języku, skorzystajcie z pozycji Księga Mormona Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii 
(35683 166) i Księga Mormona Podręcznik do studiowania dla ucznia (35684 166).

DOROŚLI
Księga Mormona Podręcznik nauczyciela zasad ewangelii (35683 166) i Księga Mormona Podręcznik do studiowania dla ucznia 
(35684 166)
Zasady ewangelii, nowe wydanie (06195 166), kurs przeznaczony jest dla zainteresowanych, nowych członków i członków powracają-
cych do aktywności
Jeśli nowe wydanie Zasad ewangelii nie jest dostępne w waszym języku, można korzystać z wcześniejszego wydania (31110 166); 
jeśli żaden z tych podręczników nie jest dostępny, można korzystać z Gospel Fundamentals (31129).

Kursy 
fakultatywne 
(jeżeli dostępne 
są podręczniki)

Podręczniki i materiały źródłowe

Nauczanie ewangelii Nauczanie — nie ma większego powołania (36123 166), str. 185–239
Jeśli ten podręcznik nie jest dostępny w waszym języku, skorzystajcie z pozycji Przewodnik do nauczania (34595 166).

Przygotowanie do 
pójścia do świątyni

Obdarowani z wysokości: Seminarium przygotowujące do pójścia do świątyni, podręcznik dla nauczycieli (36854 166) i Przygotowa-
nie do wejścia do świętej świątyni (36793 166)

Małżeństwo i 
związki rodzinne

Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcznik dla nauczyciela (35865 166) i Małżeństwo i związki rodzinne, Podręcznik do studiowania 
dla uczestnika kursu (36357 166)

Więcej informacji na temat niedzielnego programu nauczania oraz organizacji kworum i klas znajduje się w pozycji: Handbook 2: Administering the Church [Pod-
ręcznik 2: Administrowanie Kościołem], 7.8.1 (Kapłaństwo Melchizedeka); 9.4.1 (Stowarzyszenie Pomocy); 8.11 (Kapłaństwo Aarona); 10.6 (Organizacja Młodych 
Kobiet); 11.4 (Organizacja Podstawowa); 12.4 (Szkoła Niedzielna).
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak udoskonalić uczenie się i nauczanie ewangelii, zob. Handbook 2: Administering the Church [Podręcznik 2: Administro-
wanie Kościołem], 5.5, 12.5.
Aby zamówić materiały w formacie audio, w języku Braille’a, z dużym drukiem lub z napisami, wejdź na stronę: store.lds.org i kliknij na Materials for Those 
with Disabilities.
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