
22. Nie będziesz brał imienia Pana,  

Boga swego, nadaremnie 
 

Sytuacja egzystencjalna 

Podczas środowej audiencji 13 maja 1981 r. 

Ojciec Święty, stojąc w papamobile, po raz drugi 

okrążał plac św. Piotra. Kiedy zbliżał się do Spiżowej 

Bramy, o godz. 17.17, turecki terrorysta Ali Agca oddał 

do niego trzy strzały (przy czwartym strzale zaciął mu 

się pistolet), z odległości około 3 metrów, raniąc 

Papieża w jamę brzuszną, prawy łokieć i wskazujący 

palec prawej ręki. Arcybiskup Stanisław Dziwisz tak 

wspomina to wydarzenie: „Huk był ogłuszający. 

Naturalnie zrozumiałem, że ktoś strzelał. Ale kto? I 

zobaczyłem, że Ojciec Święty został zraniony. Chwiał 

się, ale nie było widać ani krwi, ani ran. Zapytałem: gdzie? Odpowiedział: w brzuch. Spytałem jeszcze: czy 

bardzo boli? A on odpowiedział: tak. Stojąc za Ojcem Świętym, podtrzymywałem go, żeby nie upadł. Półleżał w 

aucie oparty o mnie i tak dojechaliśmy do ambulansu koło centrum sanitarnego wewnątrz murów watykańskich. 

Ojciec Święty oczy miał zamknięte, bardzo cierpiał i powtarzał krótkie modlitwy w formie aktów strzelistych. O 

ile dobrze pamiętam, to najczęściej: »Maryjo, Matko moja! Maryjo, Matko moja!«”. 

(http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/jedna_reka_trzymala_pistolet.html) 

 

 
 

 

O jakim wydarzeniu 
opowiada przeczytana 

historia?

Odp.:

Jakie słowa 
wypowiadał ranny 

papież?

Odp.:

Dlaczego wzywał 
Maryję?

Odp.:

Imię i nazwisko 

 

Imię Boga, Maryi i świętych wymaga największego 

szacunku, dlatego należy je zawsze wypowiadać z 

czcią. Dla wszystkich chrześcijan imię Pana Boga, i 

wszystko, co się z Nim wiąże, jest święte i wymaga 

najwyższego szacunku. Mówi o tym drugie przykazanie 

Boże. Chcąc dobrze zrozumieć treść tego przykazania, 

należy najpierw wyjaśnić, jak ważne było imię Boga dla 

Izraelitów, żyjących w czasach starotestamentalnych. 

Pomoże nam w tym znana wam dobrze z klasy siódmej 

scena powołania Mojżesza. 



 

Zadanie – Rozwiąż krzyżówkę, aby przypomnieć sobie imię Boże objawione Mojżeszowi. 
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Szacunek wobec imienia Bożego 

Drugie przykazanie Dekalogu brzmi: „Nie będziesz 

wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy” (Wj 20, 7; 

Pwt 5, 11). Przypomina ono o świętości Bożego imienia i o 

konieczności wypowiadania go z czcią i miłością. Katechizm 

Kościoła Katolickiego wyjaśnia: Drugie przykazanie zabrania 

nadużywania imienia Bożego, to znaczy wszelkiego 

nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych 

(KKK 2146). Do grzechów przeciwko temu przykazaniu należy także bluźnierstwo, czyli wypowiadanie słów 

nienawiści wobec Boga, przeklinanie kogoś (życzenie zła) w Jego imię i fałszywe przysięganie w Jego imieniu. 

 

Szacunek wobec osób, miejsc i rzeczy poświęconych Bogu  

Drugie przykazanie jest również nakazem chronienia ludzi, miejsc, 

przedmiotów i nazw poświęconych Bogu. Nakazuje ono szczególny 

szacunek dla kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz innych osób 

konsekrowanych. To przykazanie dotyczy także miejsc takich jak kościoły, 

kaplice, cmentarze. W tym wypadku szacunek powinien przejawiać się 

przede wszystkim w godnym zachowaniu w tych miejscach i w 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb 

pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 

[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: 

«Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że 

[Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś 

odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym 

stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć 

napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego 

uciemiężenie. […] Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu».[…] 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy 

oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» (Wj 3,1-7; 10; 13). 

 

 

1. Ziemski Opiekun Jezusa 

2. Miasto Bożego Narodzenia 

3. Pierwszy król Izraela 

4. Jeden z uczniów Jezusa 

5. Wioska, w której dwaj uczniowie 

rozpoznali zmartwychwstałego 

6. „Pamiątka” chrztu 

7. Imię Kózkówny 

8. Pomógł napadniętemu pod 

Jerychem 

9. Synaj lub Golgota 

10. Jeden z darów Ducha Świętego 

11. Tłumaczone przez 

Kochanowskiego i Miłosza 

12. Zdradził Jezusa 

13. Pierwszy sakrament 

14. Żona Abrahama 

15. Góra Przemienienia 

16. Przyszedł do Jezusa nocą 

17. „Największa” spośród cnót 

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga 

twego. Nie będziesz wzywał imienia 

Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, 

bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny 

ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych 

rzeczach (Wj 20, 7). 

https://www.youtube.com/embed/uVN3iQO8Q8o?feature=oembed


odpowiednim stroju. Odpowiednie podejście należy się także wszystkim przedmiotom poświęconym i 

przeznaczonym na służbę Bożą. 

 

Szacunek dla imienia bliźniego 

Drugie przykazanie mówi także o tym, że należy szanować imię, jakie nosi każdy 

człowiek. Zostało nam ono nadane, kiedy zostaliśmy ochrzczeni w „imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego”. Otrzymaliśmy wówczas imię świętego patrona. W sakramencie 

bierzmowania ponownie zostanie nam ono nadane, lub jeśli jest taki zwyczaj, inne imię 

chrześcijańskie. Należy pamiętać o tym, że imię każdego człowieka jest święte. 

 

Zadanie – Korzystając z informacji zawartych w podręczniku uzupełnij informacje w diagramach: 

 

 

 
 

Zadanie:  

 
https://learningapps

.org/view2689228 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

https://learningapps.org/view2689228
https://learningapps.org/view2689228
https://learningapps.org/view11422057


Modlitwa 

Chwalcie, słudzy Pańscy, 

chwalcie imię Pana: 

Niech imię Pańskie będzie błogosławione 

odtąd i aż na wieki! 

Od wschodu słońca aż po zachód jego 

niech imię Pańskie będzie pochwalone! 

(Ps 113, 1–3) 
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Zapamiętaj!!! 

„Imienia Bożego nie wolno wypowiadać w 

sposób niegodny. Ponieważ znamy je tylko dlatego, że 

Bóg nam je powierzył. […] Dlatego ciężkim 

przewinieniem jest bluźnienie Bogu, przeklinanie w imię 

Boże albo składanie w jego imię fałszywego 

świadectwa. Drugie przykazanie jest także nakazem 

chronienia „tego co święte”. Miejsca, przedmioty, 

nazwy i ludzie – wszystko dotknięte przez Boga jest 

święte.” (YOUCAT nr 359) 

https://www.youtube.com/embed/3mL-TY2GSdA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/izIE9aVVEGA?feature=oembed

