
18. Sumienie i jego rodzaje 
 

 

Sytuacja egzystencjalna 

Nie tak dawno temu Krajowy Urząd Skarbowy w USA otrzymał kopertę wypełnioną 

banknotami studolarowymi. Żadnego adresu, imienia, wiadomości – po prostu pieniądze. 

Ktoś czuł się winny. […] [Kiedy indziej] kobieta napisała do urzędu skarbowego, że czuje 

się winna, bo oszukiwała, płacąc zaniżone podatki; załączyła do listu czek. „Jeśli nadal nie 

będę mogła spać – oznajmiła – przyślę więcej”. 

(Wieczór z Panem Bogiem, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1998, s. 50–51) 

 

 

Zadanie – Wyjaśnij, jak rozumiesz przytoczone powiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest sumienie? 

Odpowiedzi na to pytanie udziela katechizm dla młodzieży: „Sumienie to 

wewnętrzny głos w człowieku, który wzywa go do tego, by bezwzględnie 

czynił dobrze i bezwzględnie unikał zła. Jest zarazem zdolnością 

odróżnienia jednego od drugiego. W sumieniu mówi do człowieka Bóg”. 

(Youcat, 295) 

 

Sumienie przeduczynkowe 

Sumienie działa najpierw przed 

popełnieniem każdego czynu. Pomaga wówczas ocenić, czy to co chcemy 

zrobić, jest dobre czy złe. Zachęca do robienia dobrych rzeczy i przestrzega 

przed popełnieniem zła. Prowadzi do podjęcia określonej decyzji. 

 

Sumienie pouczynkowe 

Sumienie działa także po dokonaniu każdego czynu. Jeśli czyn był dobry, to 

sumienie wewnętrznie nas uspokaja, daje radość i satysfakcję. Jeśli 

natomiast nasze postępowanie było złe, sumienie nam o tym przypomina i 

nakłania do naprawy wyrządzonej krzywdy. Nazywamy to często 

„wyrzutami sumienia”. Dzięki nim mamy szansę na przyznanie się do 

popełnionego zła i nawrócenie. 

Imię i nazwisko 

 

Zadanie: 

 
https://view.genial.ly/5e9c73c759

4d3b0da3dc4d7b/interactive-

image-kl-i-g-t-14-sumienie-i-

jego-ksztaltowanie 

 

 

Sumiennie wykonywać 

obowiązki 

Mieć coś na sumieniu 

Nie mieć sumienia 

 

 

 

Wyrzuty sumienia 

https://view.genial.ly/5e9c73c7594d3b0da3dc4d7b/interactive-image-kl-i-g-t-14-sumienie-i-jego-ksztaltowanie
https://view.genial.ly/5e9c73c7594d3b0da3dc4d7b/interactive-image-kl-i-g-t-14-sumienie-i-jego-ksztaltowanie
https://view.genial.ly/5e9c73c7594d3b0da3dc4d7b/interactive-image-kl-i-g-t-14-sumienie-i-jego-ksztaltowanie
https://view.genial.ly/5e9c73c7594d3b0da3dc4d7b/interactive-image-kl-i-g-t-14-sumienie-i-jego-ksztaltowanie
https://www.youtube.com/embed/d-FCQ9d-Q7o?feature=oembed


Wypaczenia sumienia 

Zdarzają się sytuacje, że człowiek, popełniając często jakiś grzech, przyzwyczai się do niego i zagłuszy w sobie 

głos sumienia. Wówczas, z biegiem czasu, coraz rzadziej będzie ono reagować. Mówimy wówczas o sumieniu 

szerokim. Zdarza się także, że człowiek ma sumienie faryzejskie, które napomina go w błahych rzeczach, a 

milczy w sprawach poważnych. Działa więc odwrotnie, niż powinno. Czasami mamy do czynienia z sumieniem 

skrupulanckim, które dostrzega grzech także tam, gdzie go nie ma. Człowieka przewrażliwionego, posiadającego 

takie sumienie, nieustannie dręczą wyrzuty dotyczące nawet mało znaczących sytuacji. 

Zarówno sumienie szerokie, faryzejskie, jak i skrupulanckie funkcjonuje nieprawidłowo. 

Kształtowanie prawidłowego sumienia 

Prawidłowe sumienie obiektywnie i dokładnie ocenia, czy dany czyn jest 

dobry czy zły i reaguje odpowiednio do sytuacji. Żeby jednak działało 

prawidłowo, reagowało na każdy przejaw zła i pobudzało do czynienia dobra, 

należy je nieustannie kształtować. W tym celu należy najpierw modlić się do 

Ducha Świętego, słuchać słowa Bożego i poznawać moralne nauczanie 

Kościoła. Zawarte jest ono przede wszystkim w nauczaniu Chrystusa, w 

przykazaniach Dekalogu, błogosławieństwach ewangelicznych i 

przykazaniach kościelnych. Ważne są także wypływające z nich i sformułowane przez Kościół tzw. cnoty, 

uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała oraz grzechy główne. Jednoznacznie określają 

one, które czyny są dobre, a które złe. Każdy katolik ma obowiązek ich poznania. 

Oprócz wiedzy ważne jest także to, żeby często porównywać swoje postępowanie z 

poznanymi zasadami moralnymi, czyli przeprowadzać rachunek sumienia. Ważna jest 

także modlitwa, która wyprasza Bożą pomoc w prawidłowej ocenie postępowania. 

Najważniejszym jednak sposobem kształtowania sumienia jest regularne korzystanie z 

sakramentu pokuty i pojednania. Wówczas spowiednik w imieniu Chrystusa i Kościoła 

może pomóc właściwie ocenić nasze czyny, udziela rozgrzeszenia oraz wskazuje 

sposoby rozwijania dobra i unikania zła w przyszłości. 

 

Zadanie – Przeczytaj wszystkie historie i napisz, jaki rodzaj sumienia posiadają bohaterowie.  

 

Kilka lat temu zostałem przyjęty do szajki kieszonkowców okradających ludzi w autobusach. Pierwsze tygodnie 

były jednak straszne. Kiedy pierwszy raz okradłem starszą panią z dużej sumy pieniędzy miałem straszne 

wyrzuty sumienia. Bardzo się przejmowałem, że nie zostało jej nawet na chleb i lekarstwa. Trzy dni chodziłem 

jak struty. Po trzech dniach znowu trafiła się okazja, żeby okraść staruszkę. Nie zawahałem się. I znowu mnie 

męczyło, ale już trochę mniej. Za każdym razem było coraz lepiej. Teraz już nie ma problemu. Praca jak każda 

inna. 

Andrzej 

Sumienie……………… 

 

Strasznie męczą mnie wyrzuty sumienia, bo wczoraj nie powiedziałem „dzień dobry” naszej sąsiadce. Może 

nadrobię to przy pierwszej okazji. Staram się być dla niej miły odkąd w zeszłym roku zabrałem z jej piwnicy 

nowy rower. Nie ma to jak wzbudzać zaufanie. 

Michał  

Sumienie……………… 

 

Nie mogę dać sobie rady z wyrzutami sumienia. Nie jem, nie śpię, nie mogę się na niczym skupić. Wczoraj 

przypomniałem sobie, że trzy lata temu na obozie pożyczyłem od kolegi długopis i zapomniałem oddać. 

Szukałem w komórce jego numeru, ale nie mam. Nie znam też adresu. Naprawdę nie wiem co zrobić. Nie mogę 

przestać 

o tym myśleć. 

Olek 

Sumienie……………… 

 

Zadanie: 

 
https://wordwall.net/p

l/resource/2060049/re

ligia/sumienie 

 

https://www.youtube.com/embed/eg0g-aH2muA?feature=oembed
https://wordwall.net/pl/resource/2060049/religia/sumienie
https://wordwall.net/pl/resource/2060049/religia/sumienie
https://wordwall.net/pl/resource/2060049/religia/sumienie


Modlitwa 

Boże, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, daj nam prawe sumienie, 

abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pozwól nam iść za Twoim głosem, wybierać 

tylko dobro i unikać wszelkiego zła. Prowadź nas przez życie w pokoju sumienia i 

doprowadź nas kiedyś do wiecznego szczęścia z Tobą, który jesteś jedyną prawdą, 

dobrem i pięknem. Amen. 

 
Źródła grafik:  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/10/21/17/angel-1384694_960_720.png 

https://wf1.xcdn.pl/files/16/02/09/017514_11_marzec_20162_C1200x1200-oqpse.png.webp?conv=JGQFAAAABLAEsADHbdXo 

Zadanie:  

 
https://learningapps.

org/view12300125 

 

https://learningapps.org/view12300125
https://learningapps.org/view12300125
https://learningapps.org/view11422057

