




I.  
Nie będziesz miał bogów cudzych  

przede Mną

Jakim hasłem można streścić pierwsze przykazanie?

Pierwsze przykazanie można streścić hasłem: BÓG.

Co nakazuje Pan Bóg w pierwszym przykazaniu?

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje czło-
wiekowi, by o swoim Stwórcy pamiętał, kochał Go, 
ufał i oddawał Mu chwałę.

Kto grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu?

Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto 
nie dba o swoją wiarę, kto zapomina o Bogu w mo-
dlitwie, kto wierzy w zabobony, wróżby i przesądy 
oraz kto nie szanuje rzeczy i miejsc poświęconych 
Bogu, na przykład źle zachowuje się w kościele.



II. 
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego 

nadaremno

Jakim hasłem można streścić drugie przykazanie?

Drugie przykazanie można streścić hasłem: IMIĘ 
BOŻE.

Co nakazuje Bóg w drugim przykazaniu?

W drugim przykazaniu Bóg nakazuje, abyśmy imię 
Boże oraz imiona Świętych wymawiali ze czcią i sza-
cunkiem. W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje 
szacunek w słowach i czynach dla wszystkiego, co 
jest święte.

Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto imię 
Boże lub imiona Świętych wymawia lekkomyślnie, 
w żartach lub gniewie oraz kto przysięga 
niepotrzebnie lub fałszywie. Przeciw drugiemu 
przykazaniu grzeszy ten, kto nadużywa imienia 
Boga i świętych, kto niepotrzebnie lub fałszywie 
przysięga, także ten, kto mówi wulgarne słowa 
i przeklina.



III. 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Jakim hasłem można streścić trzecie przykazanie?

Trzecie przykazanie można streścić hasłem: 
NIEDZIELA I ŚWIĘTA.

Co nakazuje Pan Bóg w trzecim przykazaniu?

W trzecim przykazaniu Pan Bóg, dla naszego dobra, 
nakazuje nam świętować w niedziele. Dla uczczenia 
Boga i na znak wiary obchodzimy także inne święta.

Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu?

Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto bez 
ważnego powodu opuszcza Msze Święte, a także ten, 
kto nie dba o wypoczynek, nie chce spędzać czasu 
z bliskimi oraz w dni święte ciężko pracuje bez ko-
niecznej potrzeby.



IV. 
Czcij ojca swego i matkę swoją

Jakim hasłem można streścić czwarte przykazanie?

Czwarte przykazanie można streścić hasłem: 
RODZICE.

Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu?

W czwartym przykazaniu Pan Bóg żąda, byśmy ko-
chali i szanowali naszych rodziców, opiekunów i wy-
chowawców oraz pamiętali i służyli naszej Ojczyź-
nie i  Kościołowi. Czcić rodziców to znaczy kochać 
ich, dobrze o nich mówić i być im posłusznym.

Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie 
szanuje rodziców, opiekunów i wychowawców, kto 
martwi ich swoim postępowaniem lub sprawia im 
przykrość, a także ten, kto się za nich nie modli.



V. 
Nie zabijaj

Jakim hasłem można streścić piąte przykazanie?

Piąte przykazanie można streścić hasłem:  
ŻYCIE I ZDROWIE.

Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu?

W piątym przykazaniu Stwórca nakazuje szanować 
zdrowie i życie swoje oraz innych ludzi. Domaga się 
też poszanowania dla zwierząt i całej przyrody.

Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu?

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie-
potrzebnie naraża życie lub zdrowie swoje lub in-
nych, kto zabija, rani, kto gniewa się, a także ten, kto 
męczy zwierzęta lub niszczy przyrodę. 
Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy również ten, 
kto ogląda brutalne filmy i gry komputerowe.



VI. 
Nie cudzołóż

Jakim hasłem można streścić szóste przykazanie?

Szóste przykazanie można streścić hasłem:  
WSTYDLIWOŚĆ.

Co nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu?

W szóstym przykazaniu Pan Bóg przypomina, że 
ciało człowieka jest piękne i święte. Dlatego też Bóg 
dał człowiekowi poczucie wstydu.

Kto grzeszy przeciw szóstemu przykazaniu?

Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto za-
chowuje się bezwstydnie wobec siebie lub innych, 
kto ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia.



VII. 
Nie kradnij

Jakim hasłem można streścić przykazanie siódme?

Siódme przykazanie można streścić hasłem:  
WŁASNOŚĆ.

Co nakazuje Pan Bóg w siódmym przykazaniu?

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy 
dbali o swoją własność, szanowali rzeczy społeczne 
i nie przywłaszczali sobie własności cudzej.

Kto grzeszy przeciw siódmemu przykazaniu?

Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy każdy, kto 
kradnie, kto niepotrzebnie niszczy różne rzeczy, kto 
oszukuje lub nie oddaje pożyczonych przedmiotów 
i pieniędzy.



VIII. 
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu swemu.

Jakim hasłem można streścić przykazanie ósme?

Ósme przykazanie można streścić hasłem:  
PRAWDA

Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu?

W ósmym przykazaniu Pan Bóg domaga się po-
szanowania prawdy oraz dobrego imienia naszych 
bliźnich.

Kto grzeszy przeciw ósmemu przykazaniu?

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy każdy, kto 
kłamie, nie zachowuje tajemnicy, obmawia lub 
oczernia bliźniego (popełnia oszczerstwo).



IX.  
Nie pożądaj żony bliźniego twego, 

X.  
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Jakim hasłem można streścić przykazania dziewiąte i dziesiąte? 

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie można streścić 
hasłem: OPANOWANIE.

Co nakazuje Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg 
nakazuje, byśmy starali się panować nad zachcian-
kami i pożądaniami.

Kto grzeszy przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu?

Przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu 
grzeszy ten, kto dąży do złych czynów, kto jest chci-
wy, zazdrosny i nieżyczliwy.



Modlitwa

Panie Boże, pomóż mi zrozumieć przykazania. 
Pomóż mi ich przestrzegać, abym żyjąc według nich 
osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen.


