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31. Grzechy lekkie i ciężkie 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochane dzieci!  

 

1. Odmówcie na początku modlitwę: Ach żałuję… 

 

2. Z poprzedniej katechezy pamiętacie co to jest grzech. Popełniając grzech tracimy 

przyjaźń z Panem Bogiem, odwracamy się od Niego, a słuchamy Szatana. Pamiętacie, 

aby popełnić grzech musimy czynić to świadomie i dobrowolnie. Możemy popełniać 

go: myślą, słowem, uczynkiem, bądź zaniedbaniem czynienia czegoś co powinniśmy 

zrobić. 

 

3. Zobaczcie na obraz poniżej. Mamy trzy serca, ale każde w innym kolorze. Pierwsze 

po lewej to serce zdrowe, które nie jest poplamione grzechami, wówczas działa ono 

dobrze. Pierwsze po prawej jest lekko chore, działa, ale trzeba uważać, aby nie 

zachorowało jeszcze bardziej. Środkowe zaś jest bardzo brudne, jest bardzo chore. 

To tak jak w naszym ciele. Kiedy serce jest zdrowe, to wówczas dobrze przetacza 

krew, dzięki temu nasze ciało dobrze działa. Jednak kiedy nasze serce lekko zachoruje, 

zaczyna źle działać i także nasze ciało nie funkcjonuje najlepiej. Da się wykonywać 

jeszcze różne rzeczy, ale należy na siebie uważać. Ale kiedy serce jest bardzo chore, 

cały organizm jest bardzo osłabiony i może prowadzić to do śmierci, jeśli nie 

zaczniemy leczyć naszego serca. 

 

 

4. Tak samo jest z naszym duchowym sercem, musimy dbać, aby zawsze było zdrowe. 

Jeśli brudzimy nasze serce grzechami to zaczyna chorować nasza dusza. Nasza 

przyjaźń zostaje osłabiona, a nawet zupełnie zerwana. 

 

5. Myślę, że zauważyliście:  grzechy, które popełniamy w naszym życiu nie są sobie 

równe. Niektóre obrażają Pana Boga mniej inne bardziej. Dlatego rozróżniamy 

grzechy  na: 

- CIĘŻKIE 

- LEKKIE 

 

6. Wykonaj teraz zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń. 

 

7. Na pewno rozumiecie, że czym innym jest niedbałe przeżegnanie się przy 

modlitwie, a czym innym opuszczenie Mszy św. w niedzielę; Czym innym jest 

zabranie koleżance ołówka bez jej pozwolenia, a czym innym kradzież piłki ze szkoły. 

Zatem widzimy, że jest różna: MATERIA GRZECHU. 
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  - Materia grzechu – coś co jest ważne lub mniej ważne. Określają to 

przykazania Boże. 

 

8. Ten sam zły uczynek, słowo, myśl lub zaniedbanie dobra może być czasem 

grzechem lekkim, a czasem ciężkim, zależnie od okoliczności ich popełnienia, tzn. czy 

robimy to zupełnie świadomie i dobrowolnie czy nie. Przypomnijcie sobie treści z 

poprzedniej katechezy, czyli: ŚWIADOMOŚĆ 

Oznacza to: 

– świadomie: wiem, co robię, przemyślałem, zaplanowałem. 

– nieświadomie – nie wiemy, co to jest, bezmyślnie, bez zastanowienia. 

 

9. Trzecim ważnym składnikiem grzechu to: DOBROWOLNOŚĆ 

 Oznacza to: 

– dobrowolnie: czyn planowany, chciany, ze złośliwości, aby komuś dokuczyć. 

– niedobrowolnie, tzn. coś się nam wyrwało, robimy coś odruchowo. 

 

10. Proszę wykonajcie teraz ćwiczenie 2. 

 

11. Zarówno grzech ciężki i lekki zawsze są złem. Tylko jeden większym, drugi 

mniejszym. Rozróżnienie na grzechy ciężkie  (śmiertelne) i lekkie (powszednie) jest 

ważne, ponieważ popełnienie grzechu ciężkiego powoduje, że katolik nie może bez 

spowiedzi przystępować do Komunii Świętej. Gdyby w takim stanie umarł nie mógłby 

osiągnąć nieba... Popełniając grzech lekki możemy przystąpić do Komunii Świętej, ale 

także musimy pamiętać, aby przeprosić Pana Boga za swoje grzechy. Możemy to 

zrobić bez spowiedzi świętej, np. w czasie aktu pokuty podczas Mszy św. 

 

12. Grzechem ciężkim (śmiertelnym) nazywamy taki (zły) czyn, który popełniamy: 

1) świadomie 

2) dobrowolnie 

3) w ważnej sprawie 

Grzech nazywamy ciężkim, jeśli te trzy wymienione warunki zaistniały łącznie (a nie 

np. tylko dwa z nich). 

 

Grzechem lekkim (powszednim) nazywamy taki (zły) czyn, który popełniamy: 

1) nieświadomie 

2) niedobrowolnie 

3) w sprawie mniej ważnej 

 

13. Przeczytajcie opowiadanie z materiałów pomocniczych (załącznik A) i spróbujcie 

zastanowić się, jakie grzechy popełnili chłopcy. 

 

14. Wykonajcie na koniec zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń. 

 

15. Na koniec odmówcie modlitwę do Matki Bożej prosząc, aby pomogła nam w 

walce ze złymi skłonnościami i grzechami. 
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Materiały pomocnicze: 

A. ks. P. Pawlukiewicz, Dzieciom o sakramencie pojednania, Oficyna 

Wydawnicza „Liberton” Warszawa 1996, s. 13–15 

„Robert z Adamem poszli kiedyś do wielkiego sklepu samoobsługowego. Wzięli 

przy wejściu koszyk i spacerowali pomiędzy półkami pełnymi towarów. Kupili już 

kilo cukru, o który prosiła mama, proszek do pieczenia i kiedy przechodzili obok 

stanowiska z batonami Mars, Adam szepnął do Rafała: «Bierz jednego do kieszeni». 

Rafał nawet się nie zastanawiał, co robi, tylko szybko schował batonik do kurtki. Nikt 

tego nie dostrzegł i pani przy kasie też nie zauważyła, że chłopiec wynosi coś ze 

sklepu. Kiedy byli już na klatce schodowej, Adam zaproponował, żeby się Marsem 

podzielić. Ale Rafał odparł, że nie ma już ochoty na baton i oddał mu cały. 

Wieczorem Rafał długo nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, aż podjął 

ważną decyzję. Rano wyszedł z domu trochę wcześniej i zamiast prosto do szkoły, 

pobiegł szybko do sklepu. Podszedł do kasy i patrząc w podłogę, powiedział: «Proszę 

pani, ja tu wczoraj nie zapłaciłem za jeden baton, a teraz przyniosłem pieniądze». Pani 

kasjerka uśmiechnęła się na to, wzięła pieniądze i ku zdziwieniu Rafała nie krzyczała 

wcale, a nawet dała mu jedną gumę do żucia”. 
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