
18. Właściwa hierarchia wartości 
 

 

Sytuacja egzystencjalna 

W roku 1920 odbywał się w Nowym Jorku głośny proces 

spadkowy. Chodziło o spadek po multimilionerze Mennforcie. Jedyną 

spadkobierczynią była jego córka Gracja. Sędzia w obecności świadków 

otworzył kopertę z testamentem i przeczytał tekst: „Majątek mój 

przeznaczam jedynej mojej córce, Gracji. Zanim jednakże stanie się 

prawną właścicielką – żądam od niej wyrzeczenia się wiary katolickiej”. 

Sędzia zwrócił się do Gracji z zapytaniem, czy wyrzeka się wiary? W 

sali zapanowała cisza. Po chwili dał się słyszeć zdecydowany głos 

Gracji, która odpowiedziała: „Wiary się nie wyrzekam”. „Wobec tego – 

powiedział sędzia – majątek przechodzi na skarb państwa”. Po procesie sędzia podszedł do Gracji i zapytał, 

dlaczego tak postąpiła. „Utraty Boga nie powetuje mi żadne dobro, a dla tych kilkunastu lat mojego życia nie 

warto sobie przekreślać wieczności. Czymże jest majątek mojego ojca, wobec majątku, który daje mój Ojciec w 

niebie?” – odpowiedziała Gracja. 

(M. Bendyk. Żyć Ewangelią. Rok A. Kraków 1995 s. 128.) 

 

Zadanie – Podaj przykłady sytuacji życiowych, kiedy jest trudno wybrać to, co ważniejsze.  

 

 

Imię i nazwisko 

 

wyjazd z rówieśnikami 
pomoc rodzicom przy 

remoncie domu
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i 

szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 

nakazuję ci miłować Pana, Boga 

twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc 

Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś 

żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie 

ci błogosławił w kraju, który idziesz 

posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, 

nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz 

oddawał pokłon obcym bogom, służąc 

im – oświadczam wam dzisiaj, że na 

pewno zginiecie, niedługo zabawicie na 

ziemi, którą idziecie posiąść, po 

przejściu Jordanu. Biorę dziś 

przeciwko wam na świadków niebo i 

ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy 

i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga 

swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do 

Niego; bo tu jest twoje życie i długie 

trwanie twego pobytu na ziemi, którą 

Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: 

Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”  

(Pwt 30, 15-20). 

1. Jaki ważny nakaz daje Pan Bóg w tym fragmencie?

2. Co obiecuje w zamian za posłuszeństwo?

3. W czym powinno przejawiać się posłuszeństwo człowieka względem Boga?



Zadanie – Ponumeruj wypisane wartości od 

najważniejszej do najmniej ważnej: 

 

Nr Wartość 

 Dobra materialne 

 Miłość 

 Przyjemność  

 Wiara 

 Nauka 

 Rodzina 

 Przyjaźń 

 

 

Podejmując jakiekolwiek działania i decyzje, dokonując wyboru między tym, co ważne i mniej ważne, 

nie wolno nam zapomnieć, że zawsze na pierwszym miejscu trzeba postawić pytanie o to, czego oczekuje od nas 

Pan Bóg i drugi człowiek. O tym, że warto tak postępować, przekonało się w swoim życiu wielu świętych, a 

pośród nich prosta wiejska dziewczyna – bł. Karolina Kózka. 

Błogosławiona Karolina Kózka w swoim życiu kierowała się hierarchią wartości zbudowaną zgodnie ze 

wskazaniami, które otrzymała do Boga. Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał-Rudaw (diecezja 

tarnowska). Była czwarta z kolei wśród jedenaściorga dzieci w ubogiej, chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła 

w rodzinnej wiosce, aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym swojej parafii. Często brała udział we Mszy 

Świętej i nabożeństwach, a także organizowała grupy działające w parafii. 

Pomagała również w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Na początku I wojny 

światowej, 18 listopada 1914, broniąc się przed gwałtem ze strony rosyjskiego 

żołnierza, została zamordowana. Miała wówczas 16 lat i wolała oddać życie, 

niż utracić czystość. Z całego serca kochała Chrystusa i wolała zginąć dla 

Niego. Błogosławiony papież Jan Paweł II 10 czerwca 1987 ogłosił ją 

błogosławioną. Jest patronką Ruchu Czystych Serc i Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży. 

 

 

Zadanie – Wypisz w diagramie, czym należy się kierować przy dokonywaniu ważnych wyborów (ważnych 

decyzji). Odpowiedzi powinny wyjaśnić skąd chrześcijanie wiedzą, jakie wartości należy wybierać i jak 

postępować w życiu. 

Każdego dnia spotykamy się z 

wieloma ludźmi. Żyją oni według 

różnych hierarchii wartości. Wielu z 

nich stara się przestrzegać ogólnie 

przyjętych zasad i potrafi odróżnić 

wartości wyższe od tych, które są mniej 

wartościowe. Warto wiedzieć, dlaczego 

my jako chrześcijanie, katolicy 

wybieramy takie, a nie inne wartości, 

skąd wiemy, że jedna wartość jest 

większa od drugiej. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/u38qaMFTx3s?feature=oembed


  

 

Modlitwa 

Panie Boże, Ty znasz moje serce. 

Ty wiesz, że wśród wielu wartości, 

nie zawsze wybieram to, co najlepsze. 

Proszę Cię o rozum i silną wolę 

Abym zawsze potrafił oddzielić dobro od zła 

i zawsze wybierał Ciebie, 

który jesteś największą Prawdą, Dobrem i Pięknem. 

Amen. 
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Zapamiętaj 

Każdy, kto pragnie dobrze przejść przez życie, 

powinien kierować się w nim prawdziwymi 

wartościami. Właściwa hierarchia wartości pozwala na 

dokonywanie dobrych wyborów. Dekalog, 

błogosławieństwa ewangeliczne, przykazania 

kościelne i nauczanie Kościoła pomagają wypracować 

taką hierarchię. 

https://www.youtube.com/embed/L635f3wwbqw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/amDdGqLjNYI?feature=oembed

