
Temat: Grzech 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochane dzieci!  

W niecodzienny sposób, ale nie znaczy, że gorszy, będziemy uczyć się dalej, aby 

dobrze przygotować się od I Komunii Świętej. Tematy, które będziemy poruszać są 

bardzo ważne, dlatego proszę Was o uwagę i skupienie przy tym co będziecie robić. 

Proszę czytajcie powoli, a na pewno uda Wam się zrobić wszystko bez pomocy 

rodziców . Weźcie sobie zeszyt ćwiczeń i otwórzcie na katechezie 30. Katecheza 

mówi o grzechu. Postępujcie dalej za tym co jest napisane. 

 

 

1. Odmów modlitwę Chwała Ojcu 

 

2.Przeczytaj opowiadanie biblijne z linku poniżej (wystarczy do slajdu 11, dla 

chętnych całość) lub z materiałów pomocniczych (załącznik A): 

https://bibleforchildren.org/PDFs/polish/The_Start_of_Mans_Sadness_Polish.pdf 

 

3. Uzupełnij teraz ćwiczenie nr 3 

 

4. Odpowiedz krótko na pytania: 

 a) Czego symbolem jest ogród? 

b) Jakie zadanie polecił Pan Bóg pierwszym ludziom? 

c) Na czym polegał grzech Adama i Ewy? 

d) Kogo symbolizuje wąż? 

e) Dlaczego go posłuchali? 

f) Co utracili? 

g) Jak się zachowali, gdy Pan Bóg zbliżał się do ogrodu? 

h) Dlaczego musieli opuścić raj? 

 

5.Wykonaj ćwiczenie nr 2. 

 

6. Przeczytaj poniższy tekst: 

Od tego momentu, kiedy Adam i Ewa dali się zwieść Szatanowi (wężowi), czyli 

zgrzeszyli wszyscy ludzie popadli w niewolę Szatana. Pan Bóg, aby ratować – 

wybawić człowieka z nieszczęścia grzechu, posłał na świat Pana Jezusa, który poprzez 

swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wybawił nas z niewoli grzechu, z niewoli 

diabła. My możemy z tego skorzystać, przyjmując sakrament chrztu świętego. 

Nasze serce z od chwili chrztu świętego jest takim ogrodem, w którym mieszka Pan 

Jezus. Ten ogród oznacza łaskę uświęcającą, czyli przyjaźń z Bogiem – dziecięctwo 

Boże. Aby pomóc nam zachować przyjaźń z Bogiem, Bóg dał przykazania. 

Największym szczęściem człowieka jest życie w przyjaźni z Bogiem.  

Poprzez nasze grzechy tracimy przyjaźń z Bogiem. Grzech jest obrazą Pana Boga i 

złamaniem Jego przykazań, które nam dał, abyśmy nie krzywdzili siebie i innych. 

Popełniając grzech słuchamy Szatana, a odwracamy się od Pana Boga. Naszą przyjaźń  

z Panem Bogiem możemy odzyskać. W jaki sposób? Aby odpowiedzieć na ostatnie 

pytanie wykonaj teraz ćwiczenie 1 – łamigłówka. Jeśli Ci się nie udało odpowiedź 

https://bibleforchildren.org/PDFs/polish/The_Start_of_Mans_Sadness_Polish.pdf


znajdziesz w materiałach pomocniczych (załącznik B), ale proszę nie idź „na skróty”, 

wykonaj ćwiczenie sam. 

 

 

7. Po wykonaniu ćwiczenia przeczytaj poniższy tekst: 

Czasem nasze serce jest z czarną plamą, ponieważ  przez grzech tracimy naszą 

przyjaźń z Panem Jezusem, czyli łaskę uświęcającą. Nasz ogród zamienia się w 

pustynię. Przez grzech człowiek wyrzuca z serca Pana Boga tak, jakby mówił Panu 

Jezusowi: Nie kocham Cię!, Nie potrzebuję Ciebie! Na szczęście Pan Jezus w 

sakramencie pokuty i pojednania daje nam szansę odzyskania tego pięknego daru, 

jakim jest łaska uświęcająca. 

 

8. Wyjaśniamy sobie teraz warunki – okoliczności grzechu. Wyobraź sobie 2 kolejne 

sytuacje: 

 

A) Mama przyszła do sklepu z trzylatkiem. Dziecko zobaczyło cukierki, 

wyciągnęło rączkę i zabrało, ile się zmieściło. 

 Czy popełniło grzech? 

 Dlaczego? 

 

A teraz sytuacja druga: 

 

B) Dziewczynka idzie szkolnym korytarzem przy ścianie. Chłopiec otwiera drzwi, 

aby wyjść z klasy i mocno uderza dziewczynkę drzwiami. 

 Czy popełnił grzech? 

 Dlaczego? 

 

Obie sytuacje pokazują nam warunki grzechu. Czy domyślasz się już jakie? 

Podpowiedź znajdziesz w materiałach pomocniczych (załącznik C). 

 

9. Na podstawie zdobytych wiadomości, wykorzystując ćwiczenie 5 (łamigłówka), 

spróbuj ułożyć definicję grzechu. W materiałach pomocniczych znajdziesz 

katechizmową definicję grzechu (załącznik D). 

 

10. Przeczytaj teraz mszalny akt pokuty (załącznik E) i wymień sposoby popełnienia 

grzechu. Jeśli trudno Ci wymyśleć to popatrz do (załącznika F). Tam masz 

podpowiedź. 

 

 

11. Na koniec wykonuj ćwiczenie 4. Dowiesz się jak inaczej nazywa się grzechy 

lekkie i grzechy ciężkie.  

 

12. Na zakończenie odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

 



Materiały pomocnicze: 

 

A. Fragment biblijny Rdz 2,8-10.15-17; 3,1-14.23 

„A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 

którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 

i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania 

dobra i zła. 

Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, 

dając początek czterem rzekom. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w 

ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki 

rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale 

z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 

umrzesz»”. 

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 

stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 

owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

«Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 

abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale 

wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 

będziecie znali dobro i zło». 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 

zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A 

wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe 

i zrobili sobie przepaski. 

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 

ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród 

drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On 

odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, 

i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z 

drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą 

postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł 

do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i 

zjadłam». Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: 

«Ponieważ to uczyniłeś, 

bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; 

na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 

Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został 

wzięty”. 

 

B. Rozwiązanie ćwiczenie 1 

Sakrament pokuty i pojednania przywraca nam łaskę uświęcającą. 

 

 

 



C. Warunki grzechu 

I warunek popełnienia grzechu to świadomość – wiem, że to jest złe. 

II warunek popełnienia grzechu to zgoda – chcę to zrobić. 

 

 

 
 

 

D. Definicja grzechu 

Grzech- jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub 

kościelnego. 

 

E. Akt pokuty 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem 

myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 

wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i 

świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

 

F. Sposoby popełniania grzechów 

myślą – zazdrość, gniew, myśli nieskromne, 

mową – kłamstwo, przezywanie, przekleństwa, 

uczynkiem – złe czyny, pobicie, kradzież, 

zaniedbaniem – brak modlitwy, bałagan w swoich rzeczach, nieustąpienie miejsca. 

 

G. Rozwiązanie ćwiczenia 4 

Grzechy powszednie i śmiertelne. 

 

GRZECH 

ZGODA  

chce to zrobić 
ŚWIADOMOŚĆ 

wiem, że to jest złe 


	Materiały pomocnicze:

