
31. Przykazania kościelne 
 

Sytuacja egzystencjalna 

  W Ameryce znana jest powszechnie „Firma Douglasa”, 

produkująca buty o bardzo dobrej marce. Ciekawa jest historia 

życia założyciela tej firmy. W latach wielkiego kryzysu 

Douglas stracił pracę. Miał trochę oszczędności, które 

pozwalały mu przez jakiś czas żyć. Ale przyszedł taki dzień, że 

pozostał mu tylko jeden dolar. Pomimo to, kiedy poszedł w 

niedzielę do kościoła na nabożeństwo, wrzucił na składkę 

połowę tego, co mu zostało, czyli pół dolara. Następnego dnia 

usłyszał o pracy, którą można było otrzymać w sąsiednim 

mieście. Bilet kolejowy do tego miasta kosztował jednego 

dolara. Wyglądało na to, że lepiej by uczynił, gdyby nie wrzucił tego pół dolara na składkę. Niemniej Douglas 

się nie załamał. Kupił bilet na połowę trasy. Drugą połowę postanowił przejść pieszo. Kiedy przejechał połowę 

dystansu do upragnionego celu, wyszedł z pociągu i zaczął iść pieszo. Nie przeszedł więcej niż jedną ulicę i 

usłyszał od ludzi, że w pobliżu jest fabryka, gdzie potrzebują nowych ludzi do pracy. W pół godziny później miał 

pracę i pensję o pięć dolarów na tydzień wyższą niż w tej fabryce, do której początkowo zmierzał. Wypłata za 

pierwszy tydzień dziesięciokrotnie pomnożyła i zwróciła mu te pół dolara, które ofiarował Panu Bogu w kościele. 

(M. Bendyk, Żyć Ewangelią. Rok A, Kraków 1995, s. 205–206) 

 

 
 

 

Oczywiście przeczytana historia dotyczy sytuacji wyjątkowej. Pokazuje 

jednak wielkość tego człowieka, który sam będąc bardzo biedny, dzieli się z 

innymi i wspiera swoją parafię. Historia ta dowodzi także, że Pan Bóg troszczy 

się o materialne potrzeby tych, którzy mu bezgranicznie ufają.  

Oprócz przykazań 

Dekalogu, które 

omawialiśmy na 

poprzednich katechezach, istnieją tzw. przykazania 

kościelne. Przykazania kościelne to nauka Kościoła, która 

określa szczegółowe, minimalne zobowiązania każdego 

katolika. Mają one na celu przybliżanie człowieka do Boga i 

rozwój wspólnoty Kościoła. Przykazań kościelnych nie 

należy jednak rozumieć jako 

niezależnych i nowych 

zobowiązań. Są one ściśle 

związane z przykazaniami 

Bożymi, ale też dostosowane do 

aktualnych potrzeb katolików. 

 

• Dlaczego bohater opowiadania, mimo że 
posiadał tak niewiele, zdecydował się złożyć 

ofiarę na składkę?

• Co sądzicie o jego zachowaniu?

Imię i nazwisko 

 

Przykazania kościelne  

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć 

we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych.  

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do 

sakramentu pokuty.  

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie 

wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.  

4. Zachowywać nakazane posty i 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w 

czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od 

udziału w zabawach.  

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

 

 

Zadanie: 

 
https://wordwall.net
/resource/8144996 

 

https://www.youtube.com/embed/k_AyIf15Tlw?feature=oembed
https://wordwall.net/resource/8144996
https://wordwall.net/resource/8144996


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj!!! 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i 

powstrzymać się do prac niekoniecznych. 

Pierwsze przykazanie kościelne przypomina, że w każdą niedzielę i święta 

nakazane katolicy powinni uczestniczyć we Mszy Świętej. Ponadto to 

przykazanie zobowiązuje do unikania w dni świąteczne pracy, którą można 

wykonać w inne dni. Chodzi tutaj szczególnie o takie zajęcia, których 

wykonywanie utrudnia od- dawanie czci Bogu oraz korzystanie z 

wypoczynku duchowego i fizycznego.  

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 

Drugie przykazanie kościelne mówi o tym, że każdy katolik jest 

zobowiązany do skorzystania z sakramentalnej spowiedzi przynajmniej 

jeden raz w roku. Jest to jednak wymaganie minimalne. Każdy, kto poważnie 

traktuje wiarę i sakramenty, przystępuje do spowiedzi dużo częściej, np. co 

miesiąc. Człowiek, który kocha, chce często mówić osobie kochanej 

„przepraszam”. Kiedy kochamy Boga, chcemy być coraz bliżej Niego.  

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię 

Świętą. 

Także to przykazanie określa minimalny wymóg, który powinien wypełnić 

każdy katolik. Obowiązek ten określono na Soborze Laterańskim IV w 1215 

roku. Wówczas bardzo rzadko przy- stępowano do Komunii Świętej. Dzisiaj 

Kościół zachęca do częstego przystępowania do Stołu Pańskiego, nawet dwa 

razy dziennie, jeśli za drugim razem uczestniczymy we Mszy Świętej.  

Okres wielkanocny trwa od Wigilii Paschalnej do Niedzieli Zesłania Ducha 

Świętego, czyli w sumie 50 dni. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w 

zabawach. 

Każdy katolik powinien rozwijać w sobie ducha umartwienia i pokuty przez 

post. Okresem po- kuty jest cały Wielki Post, a także każdy piątek roku. W 

te dni w sposób szczególny rozważamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela. 

Post jest dzielony najczęściej na jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy jest 

rozumiany jako wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i obowiązuje w 

każdy piątek roku (z wyjątkiem tych, w które przypadają ważne uroczystości 

kościelne) wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post ilościowy polega 

na spożyciu maksymalnie trzech posiłków dziennie, w tym jeden do syta, i 

obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Do jego przestrzegania są 

zobowiązani katolicy między 18 a 60 rokiem życia.  

To przykazanie odnosi się także do tzw. postu eucharystycznego, czyli do 

obowiązku powstrzymania się od jedzenia i picia (oprócz wody) na godzinę 

przed przyjęciem Komunii Świętej. 

Czwarte przykazanie zwraca także uwagę na to, że w czasie Wielkiego 

Postu katolicy nie biorą udziału w zabawach i dyskotekach.  

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

Przykazanie to nakazuje dbanie o duchowe i materialne potrzeby Kościoła. 

Katolicy powinni zatem ofiarować swoją modlitwę, czas, pracę, a także 

dobra materialne Kościołowi, żeby mógł wypełniać powierzoną mu misję 

prowadzenia ludzi do zbawienia. 

 

Zadanie:  

 
https://learninga
pps.org/view438

8910 

 

https://learningapps.org/view4388910
https://learningapps.org/view4388910
https://learningapps.org/view4388910
https://learningapps.org/view11422057


Modlitwa 

Niech będzie Bóg uwielbiony! 

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! 

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. 

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! 

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa! 

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! 

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja! 

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie! 

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki! 

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec! 

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/photos/ceny-%C5%9Brodk%C3%B3w-pieni%C4%99%C5%BCnych-usd-1459232/ 

https://stanislawbm.pl/wp-content/uploads/2020/01/STAS_banery_POZNAJ-SWOJ%C4%84-WIAR%C4%987.jpg 


