
Szczęść Boże!     

   Katecheza  

Temat: Kościół uczy nas wytrwałości w wierze – przykazania kościelne 

Na dzisiejszej katechezie powiemy sobie czym jest wiara, poznamy obowiązki chrześcijanina 

wynikające z wyznawanej wiary, wskażemy osoby o głębokiej wierze, zaproponujemy pomoc 

ludziom, których wiara osłabła, powtórzymy przykazania kościelne. 

1. Otwórzcie podręcznik na s.72 po lewej stronie mamy pewne osoby. 

- Kim one są? 

- Co łączy te osoby ze sobą? 

- Co jest ich cechą wspólną? 

Na pewno znalazły się osoby, które dobrze znają odpowiedź na te pytania. 

Mamy tam ojca naszej wiary Abrahama, Mojżesza, św. Piotra oraz Maryję. 

Co ich łączy - bardzo głęboka wiara w Boga, Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 

2. Przejdźmy dalej zastanówcie się chwilę czym jest wiara? 

Przepisz do zeszytu czym jest wiara: 

Wiara -  jest łaską, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Umożliwia ona kontakt z 

Panem Bogiem i jest podstawą, fundamentem życia religijnego. Rozwijamy ją dzięki 

innym sakramentom. Wiary udziela nam Bóg.  

 

- Kościół czy określił w kogo wierzymy? I w co wierzymy? Jeśli tak, to gdzie to możemy 

spotkać, gdzie to jest określone? 

Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach, czyli w Trójcę Świętą. To wszystko 

spotykamy w wyznaniu wiary jest zapisane w modlitwie „Wierzę w Boga”. 

- Do czego zachęca nas Jezus? 

Do wytrwałości, do czynienia dobra, bycia dobrym, do mówienia prawdy, do 

przestrzegania Bożych przykazań, do modlitwy, do bycia miłosiernym. Moglibyśmy 

jeszcze wiele rzeczy wymienić ale poprzestańmy na tym. 

- Czy my jako chrześcijanie mamy jakieś obowiązki wynikające z naszej wiary? Czy ty 

coś powinieneś, powinnaś? 

Na lekcji powiedzielibyście, że uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., codzienna 

modlitwa, spowiedź święta. Wiemy, że różnie z tą siłą naszej wiary jest. Wszyscy 

znacie 10 przykazań Bożych oraz przykazanie miłości, ale mimo to nie jesteśmy w 

stanie zawsze przestrzegać tych przykazań np. trzecie przykazanie – pamiętaj, abyś 

dzień święty święcił albo skąd chrześcijanin ma dokładnie wiedzieć jak często ma się  

spowiadać? Czy to jest gdzieś ujęte, można znaleźć, jak z tą regularnością spowiedzi 

jest? Czy gdzieś jest zapisane? 

Macie rację w przykazaniach kościelnych jest mowa o tym. Drugie przykazanie mówi 

przynajmniej raz w roku, czy to jest wystarczająco – absolutnie nie, ale jednak raz w 

roku to coś daje niż wcale. Kościół proponuje zawsze minimalną praktykę, ale Jezus 



mówi czego od nas pragnie. My potrzebujemy takich wskazówek, wytycznych żeby 

się nie pogubić w naszej wierze. Daje nam to oprócz 10 przykazań Bożych, 2 

przykazań miłości właśnie 5 przykazań kościelnych.  

PRZEPISZ DO ZESZYTU: 

Pięć przykazań kościelnych daje nam kościół, który kierujący się mądrością próbuje 

pomóc nam wypełnić nasze zobowiązania na tyle, żeby każdy z nas trwał w relacji z 

Chrystusem, żeby nikt się nie odłączył, nie odpadł od naszej wspólnoty, nie zgubił się. 

My wypełniamy te obowiązki, abyśmy pamiętali, że tego pragnie od nas Chrystus. 

Wypełnianie przykazań kościelnych stanowi MINIMUM życia religijnego, które 

pozwala wierzącemu trwać we Wspólnocie Kościoła; wyraża jego wolę przynależności 

do Kościoła.  

 

PRZEPISZ I UZUPEŁNIJ: 

1. Pismo Święte zachęca nas do wytrwałości w wierze. Odpowiedz na pytania. 

 

Co może osłabić wiarę? Jakie są sposoby umacniania wiary? 

- niepoznanie słowa Bożego 
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- samodzielne czytanie Pisma Świętego 
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ODESŁANA NOTATKA = OBECNOŚĆ! 

 

Z BOGIEM! 

 

 

 

 


