
Zapisz w zeszycie: 

 

                                                    Katecheza 26  

 

Temat: Przygotowanie do Bierzmowania – Mały Katechizm. Część 1.  

 

 ( Osoby, które w tym roku nie przystępują do Sakramentu Bierzmowania przepisują 

do zeszytu drugą część tematu czyli Mały Katechizm cz.1. i w poszukiwaniu 

odpowiedzi posługują się Internetem.) 

 

W  ramach przygotowania do Bierzmowania  kolejnym zadaniem podanym 

przez ks. Krzysztofa jest Mały Katechizm. Czyli przykazania i inne ważne rzeczy, 

które wato znać na pamięć, ale jeszcze lepiej rozumieć. Bez nich nie da się, żyć 

(duchowo). Bez nich nie da się być dobrym chrześcijaninem. Możesz być kiedyś 

dobrym lekarzem, ale nie koniecznie dobrym katolikiem. Wybór należy do Was. 

Proponowane przeze mnie ćwiczenia mogą Wam pomóc się pouczyć i może coś 

zrozumieć i więcej zapamiętać.  

 

Rozwiązywania zadań zapiszcie w zeszycie. Nie trzeba przepisywać poleceń  

i zadań. Tylko Odp. 1., Odp. 2. … Odp . 6A, 6B 

Do rozwiązania zadań przyda się nam Katechizm dla Bierzmowanych.  

Odpowiedzi będą ocenione. 6 dobrych odpowiedzi – ocena 6 itd…. 5 -5 . 

Ostrzegam, że będę obniżać o jeden stopień oceny tym, którzy piszą Jezus, 

Bóg lub inne nazwy własne z małej litery.  

 

Zadanie 1. 

1. Pan Bóg zostawił Mojżeszowi 10 przykazań. 

2. Jezus podyktował swoim uczniom 2 przykazania. 

3. Dziś w Kościele obowiązuje 5 dodatkowych przykazań. 

 

Pytanie: Każde z tych przykazań ma swoją nazwę. Podaj jakie?                      Str.8, 75  

 

 

 



Zadanie 2.  

Poniżej znajduje się 10 przykazań Bożych wśród nich wkradły się trzy błędy  

Znajdź je. Jako odpowiedź podaj tylko numery i poprawną treść błędnych przykazań.                                                                                                                                                                                     

Str. 8 

 

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. 

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 

III. Pamiętaj , abyś dzień święty i święta nakazane święcił. 

IV. Czcij ojca swego i babcię swoją. 

V. Nie zabijaj. 

VI. Nie cudzołóż. 

VII. Nie kradnij. 

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

IX. Nie przepraszaj żony bliźniego swego. 

X. Ani żadnej rzeczy , która jego jest. 

 

Zadanie 3. 

Przez chwilę na moim  komputerze bawił się mały Kacper. Poprzestawiał wszystkie 

wyrazy w 5 Przykazaniach Kościelnych. Spróbuj z tych poprzestawianych słów zbudować 

właściwe. Najpierw potrudź się bez podręcznika, a później zajrzyj i popraw błędy . Poprawną 

treść przykazań wpisz do zeszytu.                                                                                  Str.75 

1. uczestniczyć W niedzielę i we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych święta nakazane 

2.  do sakramentu raz w roku przystąpić . Przynajmniej pokuty  

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

4.  w zabawach od pokarmów mięsnych Zachowywać posty i wstrzemięźliwość 

nakazane, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału 

5. Kościoła się o potrzeby Troszczyć wspólnoty. 



Zadanie 4. 

Dokończ zdania. Brakujące słowa napisz w zeszycie. 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI                                                                                              Str. 8  

Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca ………, 

Z całej duszy ………., 

I ze wszystkich sił  ………….,  

a bliźniego swego, jak siebie ………… 

 

Zadanie 5.  

W  X  Przykazaniach Bożych Bóg mówi pamiętaj, abyś Dzień Święty świecił.  

Dniem Świętym jest dla nas każda Niedziela. Przykazania Kościelne mówią o obowiązku 

świętowania w Święta Nakazane, czyli w świąteczne dni dodane do kalendarza już  

w czasach współczesnych. Święta Nakazane przypominają nam o jakimś ważnym 

wydarzeniu z życia Jezusa lub Maryi, które nie zawsze wypadają w Niedzielę lecz w inny  

dzień tygodnia. W Święta nakazane mamy obowiązek być na Mszy Świętej tak jak  

w Niedzielę. Przeczytaj niżej podane daty i napisz w zeszycie jakie Święto Nakazane 

obchodzimy w tym dniu.                                                                                         Str. 75 

25 GRUDNIA 

1 STYCZNIA  

6 STYCZNIA 

CZERWIEC /data ruchoma, zależna od daty Świąt Wielkanocnych/ 

15 SIERPNIA 

 

1 LISOPADA  

 

 

 



Zadanie 6  

A. Na chrzcie Świętym otrzymaliśmy od Boga trzy dary. Nazywają się one cnotami. 

Cnota jest pewną umiejętnością. Czyni nas zdolnymi do czynienia dobra.  Theos 

w języku greckim oznacza Bóg. Cnoty teologalne pochodzą od Boga i pomagają 

z Nim się zjednoczyć . Nazywane są również cnotami Boskimi. Pierwsza z nich 

pomaga nam w Boga wierzyć, dzięki drugiej możemy Bogu ufać, a trzecia 

pomaga Boga kochać. Napisz w zeszycie o jakich trzech cnotach jest mowa? S.40 

B. Są też cnoty dzięki, którym możemy ustrzec cnót teologalnych, a więc ich nie 

stracić. Te cnoty nazywane są cnotami głównymi albo kardynalnymi. Jest ich 

cztery. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo i wstrzemięźliwość. Poniżej 

podam krótki opis każdej z nich. Napisz w zeszycie o której cnocie kardynalnej 

jest mowa i zapisz je według takiej kolejności jak będą poniżej opisane.  

1. … jest cnotą, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia 

równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popędami 

i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. 

 

2. ... jest cnotą, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do 

dobra, uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do 

stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i 

do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. 

 

3. … jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i 

bliźniemu tego, co im się należy. 

 

4. … jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej 

okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków 

do jego pełnienia. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, 

kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy 

zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy 

wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy 

unikać. 

ZDJĘCIE STARANIE ZROBIONĄ NOTATKĄ PRZEŚLIJ NA MÓJ ADRES: 

a.jurczak@sp18-pszczyna.pl     PRZYPOMINAM, ŻE DO KOŃCA TYGODNIA              

KS. KRZYSZTOF CZEKA NA STRESZCZENIA KAZANIA Z NIEDZIELI 10.05 NAUCZ 

SIĘ DZIŚ NA PAMIĘĆ X PRZYKAZAŃ BOŻYCH, 5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH, 

PRZYKAZANIA MIŁOŚCI, CNÓT TEOLOGALNYCH I KARDYNALNYCH 

mailto:a.jurczak@sp18-pszczyna.pl

