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20. Kościół pomaga wypełniać wolę Ojca  
– Przykazania kościelne

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• zapoznanie z treścią Przykazań kościelnych;

• uwrażliwienie na potrzebę wypełniania przykazań;

• kształtowanie postawy ucznia Jezusa żyjącego zgodnie z przykazaniami;

• doskonalenie umiejętności oceny swojego postępowania w świetle 

przykazań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• zna i wymienia Przykazania kościelne, rozumie, że ich wypełnianie jest 

wyrazem wiary, miłości Boga i posłuszeństwa Kościołowi, pomaga 

kształtować cnoty, ofiarność, wytrwałość, systematycznie korzystać 

z sakramentów świętych; 

• wyjaśnia / kojarzy terminy: modlitwa, post, jałmużna, wyrzeczenie, 

wstrzemięźliwość; 

• opowiada o Kościele hierarchicznym, wyjaśnia, że władza w Kościele 

oznacza służbę wspólnocie;

• samodzielnie opowiada o znaczeniu tych przykazań z użyciem termi-

nów: wyrzeczenie, poświęcenie, świadectwo wiary i miłości, wierność, 

systematyczność, sakramenty święte;

Pojęcia, postaci:

Przykazania kościelne, Kościół hierarchiczny, sakramenty święte.

Wartości:

pokora, realizm w samoocenie, posłuszeństwo, miłość, wiara, wierność.
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Propozycja realizacji:

Modlitwa: Dekalog; Przykazanie miłości.

1. Rozpoczęcie lekcji od powtórzenia, od kogo otrzymaliśmy Dekalog, 

co zawiera, dlaczego powinniśmy go przestrzegać. W podsumowaniu 

można poprosić, aby dzieci po kolei wymieniły wartości, które chronimy, 

spełniając przykazania. 

2. Wprowadzenie w rozmowę na temat zadań papieża i biskupów. Moż-

na przygotować dużą ilustrację przedstawiającą papieża, biskupów. Te-

maty: o szczególnym wybraniu, o powołaniu do opieki nad całym Ko-

ściołem, troska o Kościół. Można wykorzystać opowiadanie o tym, jak 

rodzic tłumaczy dziecku dość oczywistą rzecz, daje wskazówki, wytycz-

ne. Doprowadzenie do wniosku, że Jezus dał apostołom i ich następcom 

władzę, aby mogli ustanowić prawa pomagające osiągnąć zbawienie. 

Władza jest służbą Bogu i Kościołowi. Możemy tu nawiązać do omawia-

nego w kl. II sakramentu święceń. Na portalu katechetycznym znajduje 

się propozycja opowiadania, które jest uzupełnieniem tematu.

3. Przytoczenie fragmentu Ewangelii: „Kto was słucha, Mnie słucha” 

(Łk 10, 16). Wytłumaczenie, że Kościół dla dobra wiernych ustanowił 

Pięć przykazań kościelnych.

4. Dzieci odczytują z książki kolejne przykazania. Katecheta rozdaje 

dzieciom kartki z pięcioma małymi ilustracjami i prosi o zaznaczenie 

(od 1 do 5), do którego przykazania odnosi się dana ilustracja. Następ-

nie prosi uczniów, żeby wkleili te kartki do zeszytów. Dzieci omawiają 

wszystkie przykazania. Katecheta podsumowuje odpowiedzi.

5. Wykorzystanie ćwiczeń z podręcznika, s. 58–59. Utrwalenie brzmienia 

przykazań. Wytłumaczenie ich sensu, co oznacza pokuta, wstrzemięźli-

wość. Można wykorzystać zdjęcia o poście, jałmużnie, dziełach charyta-

tywnych, np. działalności Caritas itp. Wytłumaczenie: Prawdziwy boha-

ter potrafi zrezygnować z jakiejś przyjemności, umie się wyrzec czegoś, 

walczy ze złem, umie tak zaplanować swój czas, żeby komuś pomóc. 

6. Wyjaśnienie, dlaczego chociaż raz w roku należy się spowiadać 

i przyjmować Jezusa w Eucharystii. Trzeba koniecznie dodać, że to jest 

minimum, a nie norma. Przypomnienie i wyjaśnienie, że z prawdziwym 

przyjacielem chcemy się spotykać jak najczęściej. 

7. Na zakończenie wspólny śpiew piosenki: Jak odnaleźć mam Chrystusa, 
gdzie Go szukać mam. 
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8. Można dodatkowo przygotować zadania:

• Rysunki odpowiednie dla każdego przykazania oraz rozsypanka tek-

stowa. Polecenie, aby połączyć odpowiedni rysunek z konkretnym 

przykazaniem. 

• Uzupełnij tekst, używając słów z ramki w odpowiedniej formie: 

Papież z biskupami w trosce o dobro ludzi ustanowił Pięć przykazań 
kościelnych, które są pomocą w zachowaniu przyjaźni z Panem Bogiem. 

Podkreślają, że najważniejsze są sakramenty święte, zwłaszcza …………

oraz …………… . Ważne jest też, abyśmy podejmowali ……………. .

(post, pokuta i pojednanie, wyrzeczenie, Eucharystia) 

• Zilustruj dwa wybrane Przykazania kościelne.

• Narysuj stronę kalendarza (tydzień lub miesiąc), zaznacz za pomocą 

wymyślonego przez siebie symbolu piątki. Symbol powinien Ci przy-

pominać o zachowaniu w piątki wstrzemięźliwości od pokarmów mię-

snych. Poproś rodziców, żebyście w piątki zrezygnowali z potraw mię-

snych, ze względu na miłość do Pana Jezusa, w podziękowaniu Mu za to, 

że dla nas wszystkich umarł i zmartwychwstał. Z czego mógłbyś sam 

zrezygnować w piątki, aby okazać w ten sposób miłość Jezusowi, który 

tego dnia umarł za nas na krzyżu? 

POWTÓRZENIE: Wszystkie przykazania zawierają się w Przykazaniu 
miłości. Są drogowskazami w życiu człowieka. Każdy człowiek ma swoje 

miejsce w ramionach dobrego Ojca. Gdy powierza się Bogu, nie pozo-

staje sam w wypełnianiu przykazań. Bóg dał nam drogowskazy, bo nas 

kocha i chce naszego szczęścia. 

Powtórzenie w formie znaków drogowych: Znaki nakazu – wymienić 

wszystkie; są to pozytywne wskazania i wartości, dla których ochronę 

stanowią poszczególne przykazania (por. „Zapamiętaj”). 

Znaki zakazu albo znaki ostrzegawcze – wszystko, czego nie wolno 

czynić, aby nie zniszczyć miłości do Boga, ludzi i samego siebie, nie 

zmarnować jakiegoś Bożego daru.

Przeprowadzenie rachunku sumienia, dalsze przygotowania do sakra-

mentu pokuty i pojednania, z uwzględnieniem dziękczynienia za dobro, 

w ochronie którego pomagają przykazania. Przypomnienie sytuacji, 

w których nie pamiętam albo przekraczam Boże przykazania. 


