
Czym jest wiara? 

 
WIARA - uznanie za prawdę tego, co Bóg 
objawił, a Kościół do wierzenia podaje. 

Postawa człowieka wobec Boga, 
który objawia mu siebie i swoją zbawczą wolę. 

Człowiek powierza się Bogu 
dobrowolnie i całkowicie, 

uznając Go za absolutną Prawdę i Dobro, 
ku któremu należy kierować swoje życie. 



W jaki sposób chrześcijanin rozwija 
wiarę? 

 

 

 Coraz głębsze poznanie Boga, 

 Wypełnianie swoich obowiązków, 

 Dawanie świadectwa w życiu codziennym. 



W jaki sposób dawać świadectwo o 
swojej wierze? 

 Słowa, 

 Czyny, zgodne z nauką (dobrze wykonana 
praca, zgodne życie z bliźnimi, godziwa 
rozrywka), 

 Modlitwa, 

 Radość, 

 Przeżywanie cierpienia w łączności z 
Chrystusem 



Jaka jest najważniejsza prawda 
wiary i skąd o niej wiemy? 

 

 BÓG ISTNIEJE: TRÓJJEDYNY (Jeden w 
trzech Osobach) 

 Wiemy z istnienia świata (ktoś stworzył), ład 
(rozumny, nie przypadkowy), sumienie (głos 
Boga w nas), Objawienie (Pismo św.) 



Co to jest Boże objawienie? 

 Ukazanie się Boga ludziom w ciągu dziejów 
jako Pana i Zbawcy, 

 Bóg nie jest bezpośrednio poznawalny („Bóg 
ukryty”), 

 Realizuje swój plan zbawienia (etapy historii 
zbawienia: prarodzice, Abraham, Mojżesz, 
Chrystus), 

 Przekazywane przez Kościół (Pismo sw., 
Tradycja) 



Co to jest Tradycja? 

 Wszystko, co nie jest zawarte w Biblii, 
przekazywane od czasów apostolskich. 

 Pierwszymi świadkami tradycji w Kościele 
apostołowie, a po nich biskupi. 

 Trado, -ere, -didi, -ditum łac. przekazywać 

 Tradycja przez „T” – zgodna z Biblią (to, co 
mówi Bóg po zakończeniu pisania Biblii); przez 
„t” - zwyczaje 

 



Co to jest Pismo Święte? 

 Zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem 
Ducha Św. 

 Zawierają słowo Boga do człowieka (plan 
zbawienia człowieka) 

 Autorem jest Bóg 

 „Kanon” zawiera 73 księgi: 46 ST, 27 NT 

 Sercem Ewangelie Mt, Mk, Łk, J (evangelion gr. 
dobra nowina) o życiu i czynach Jezusa 

 Św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma św. jest 
nieznajomością Jezusa” 



Kim jest Bóg? 

 Stwórca świata i człowieka, stworzył świat z 
niczego (słowem, „rzekł… i stało się” 

 Pan nieba i ziemi 

 Podtrzymuje wszystko w istnieniu 

 Człowiek powinien polegać na Bogu, ufać Mu, 
miłować Go z całego serca, służyć Mu 

 Duch (niewidzialny, bez ciała), nieśmiertelny, 
ma rozum i wolną wolę, nieskończenie 
doskonały 



Kim jest Trójca Święta? 

 jeden Bóg w trzech Osobach (Ojciec, Syn Boży, 
Duch Święty) 

 Ta sama natura, te same doskonałości 

 Pojęcie niebiblijne, z 2. w. (Tertulian) 

 Najważniejsza tajemnica wiary 



Co to jest Boża Opatrzność? 

 

 Opieka Boga nad wszystkim, co stworzył 

 Podtrzymywanie wszystkiego w istnieniu 

 Kierowanie losami świata i człowieka 

 Postawą człowieka zaufanie Bogu w każdej 
sytuacji, zwłaszcza w cierpieniu i godzinie 
śmierci 



Kim są aniołowie? 

 

 Stworzenia duchowe, rozumne i wolne 

 Służą Bogu, wielbią Go („hosanna”) 

 Diabeł (szatan) – anioł zbuntowany, działa na 
szkodę człowieka 

 Angelos gr. zwiastun 



Kim jest człowiek? 

 Najdoskonalsze stworzenie Boga na ziemi 

 Na obraz i podobieństwo Boga (rozum, wolna 
wola, dusza nieśmiertelna) 

 Jednością duszy i ciała 

 Stworzony, aby Boga poznał, czcił, kochał, 
służył Jemu i przez to osiągnął wieczne 
szczęście 



Grzech pierworodny 

 Nieposłuszeństwo pierwszych rodziców względem Boga 

 Skutki: człowiek utracił pierwotną świętość i 
sprawiedliwość, ludzka natura została osłabiona (poddana 
niewiedzy, cierpieniu, śmierci, skłonna do grzechu), 

 Grzech przeszedł na wszystkich ludzi (wszyscy rodzą się z 
nim) 

 Wolna od grzechu pierworodnego i jego skutków tylko 
Najśw. Maryja Panna (Niepokalane Poczęcie): ze względu 
na Boże Macierzyństwo  



Co Bóg uczynił dla człowieka po 
grzechu pierworodnym? 

 Już pierwszym ludziom obiecał Zbawiciela i 
pokonanie „węża” (protoewangelia) 

 Bóg przygotowywał na przyjście Zbawiciela 
przez: powołanie narodu wybranego, proroctwa 
mesjańskie (przepowiednie Starego 
Testamentu), figury mesjańskie (osoby, rzeczy 
lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które 
zapowiadają życie i czyny Jezusa przez 
podobieństwo) 



Kim jest Chrystus? 

 Syn Boży, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy, 
stał się człowiekiem, aby złożyć na Krzyżu 
Ofiarę przebłagalną za grzechy ludzi, 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zasiada po 
prawicy Ojca, będzie sądził żywych i umarłych 

 Źródłem wiedzy są głównie Ewangelie 

 Jezus hebr. Jehoszua=”Bóg zbawia”; Chrystus 
gr. Christos hebr. masziah=”namaszczony, 
pomazaniec, mesjasz” 



Skąd wiemy, że Jezus jest Bogiem? 

 Objawił Ojciec (podczas chrztu w Jordanie, na 
Górze Przemienienia) 

 Zaświadczyli Apostołowie 

 Wyznał sam Jezus (potwierdził cudami, 
zwłaszcza zmartwychwstaniem): „Gdyby 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby 
wasza wiara...” (1 Kor 15) 



Skąd wiemy, że Jezus jest 
człowiekiem? 

 Świadectwa chrześcijańskie (Biblia, apokryfy, 
archeologia) 

 Świadectwa pozachrześcijańskie (żydowskie: 
Flawiusz, Talmud; rzymskie: Pliniusz Młodszy, 
Tacyt, Swetoniusz; islamskie: Koran) 



Najważniejsze fakty z życia Jezusa 

 Narodziny w Betlejem za panowania rzymskiego cesarza Augusta i króla Judei 
Heroda 

 Objawienie trzem mędrcom 

 Ofiarowanie w świątyni (40 dni po urodzeniu) 

 Ucieczka do Egiptu 

 Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia 

 Trzyletnia publiczna działalność 

 Powołanie 12 apostołów 

 Przemienienie się na górze Tabor 

 Ustanowienie Kościoła (wybór św. Piotra) 

 Męka, śmierć na Kalwarii (Wielki Piątek, godz. 15.00- żydowska godz. 9.00) 

 Zstąpienie do piekieł 

 Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie (40 dni później), Zesłanie Ducha Św. 



Kim jest Duch Święty? 

 Trzecia Osoba Boska 

 Zapowiedziany przez Jezusa 

 Zesłany na Kościół podczas Pięćdziesiątnicy w postaci 
ognistych języków 

 Od Ojca i Syna pochodzi 

 Uświęca każdego człowieka 

 Ożywia i przenika Kościół (Mistyczne Ciało Chrystusa) 

 Uczy się modlić, wyjaśnia Pismo Św., zsyła 7 darów 
(mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, 
pobożność, bojaźń Boża), uświęca wierzących 



Czym jest Kościół? 

 Nowym Ludem Bożym (osiągnie wypełnienie w niebie jako 
zgromadzenie świętych) 

 Mistyczne Ciało Chrystusa (jako połączenie ludzkich „członków” 
z Chrystusem „Głową”), co czyni je Tajemnicą wiary 

 Świątynią Ducha Świętego – jakby dusza Mistycznego Ciała, 
zasada jego jedności i różnorodności, darów i charyzmatów 

 Sakrament zbawienia na tym świecie: znak i narzędzie 
wspólnoty Boga z ludźmi 

 Obrazy Kościoła w Biblii: owczarnia, rola uprawna, budowla 
Boża, świątynia, miasto święte, nowe Jeruzalem, oblubienica 
Chrystusa, nasza Matka 



Jezus założył Kościół: 

 Wybrał 12 Apostołów (ST: 12 pokoleń Izraela) 

 Ustanowił nowe Przymierze na Kalwarii (ST: Synaj) 

 Ustanowił nowe Prawo („powiedziano… a ja wam powiadam”) w Kazaniu na Górze: 
prawo miłości 

 Ustanowił nową Ofiarę: Msza św. („to czyńcie na moją pamiątkę”) 

 Ustanowił 7 sakramentów św. 

 Obiecał swoją obecność do końca świata („ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata...”) 

 Nakazał głosić Ewangelię i chrzcić („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Św. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem.”) 

 Obiecał Zesłanie Ducha Świętego  

 Wybrał św. Piotra jako „skałę”, na której zbuduje Kościół, dał „klucze” związywania i 
rozwiązywania 



Jaki jest cel Kościoła? Po co jest 
Kościół? 

 Kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa: 
budowanie król. Bożego na ziemi 

 Potrójne zadanie: a. nauczycielskie (prorockie) 
– nauczanie prawd wiary; b. kapłańskie – 
uświęcanie; c. pasterskie (królewskie) – 
wprowadzania ładu Bożego 

 Zadaniem Kościoła jest prowadzenie 
wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w 
wieczności 



Cechy (przymioty) Kościoła 

 Jeden – jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jedno Ciało 
Mistyczne, ożywiany przez jednego Ducha Św., ma jedną 
nadzieję, jeden kult, te same sakramenty, jedno kapłaństwo 

 Święty – jego twórcą najświętszy Bóg, Jezus złożył za niego w 
Ofierze siebie, ożywia go Duch Św., ma wszystkie środki 
potrzebne do uświęcenia (sakramenty) 

 Powszechny (=katolicki) – głosi całość wiary, ma wszystkie 
środki do zbawienia, posłany do wszystkich ludzi, obejmuje 
wszystkie czasy 

 Apostolski – zbudowany na 12 Apostołach, nieomylnie trwa w 
prawdzie; rządzony przez św. Piotra i Apostołów, obecnych w 
Papieżu i Biskupach; zachowuje i przekazuje naukę Apostołów 



Kim są Apostołowie? 

 Uczniowie powołani przez Jezusa (Kolegium 
Dwunastu): Szymon Piotr i Andrzej, Jakub i Jan 
(synowie Zebedeusza), Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i Mateusz, Jakub s. Alfeusza, Szymon 
Gorliwy, Juda Tadeusz i Judasz (później 
Maciej) 

 apostello gr. posyłam, stąd: „posłany” 

 św. Paweł nazywa siebie „apostołem”, bo 
powołany i posłany przez Jezusa 
zmartwychwstałego pod Damaszkiem 



Kim jest papież? 

 Biskup Rzymu, następca św. Piotra 

 Wikariusz Chrystusa, znak jedności Kościoła 

 Jego władza w ustanowienia Bożego: 
najwyższa, pełna, bezpośrednia, powszechna 

 Papież od „papa” łac. ojciec 

 Jan Paweł II (1978 – 2005), pielgrzymi do 
Polski (1979, 1983, 1987, 1991 Łomża, 1995, 
1997, 1999 Ełk, 2002) 



Jaką rolę spełniają w Kościele 
biskupi? 

 Następcy Apostołów 

 Widzialny znak jedności w Kościele 
partykularnym 

 Razem z papieżem wypełniają urząd 
nauczycielski (głoszenie Ewangelii), kapłański 
(posługa uświęcania) i pasterski (kierowanie 
Kościołem lokalnym) 

 Biskup od: episcopus nadzorca 



Czym jest sobór powszechny? 

 Zgromadzenie biskupów z całego świata pod 
przewodnictwem papieża 

 Cel: omówienie najważniejszych spraw 
dotyczących wiary i życia Kościoła 

 Dotąd 21 soborów 

 Ostatni Sobór Watykański II (1962 – 1965), ok. 
2,5 tys. biskupów, rozpoczął Jan XXIII, 
zakończył Paweł VI 



Ekumenizm 

 Nurt dążący do wzajemnego zrozumienia i 
ścisłej współpracy pomiędzy wyznaniami 

 W dalszej perspektywie: jedność doktrynalna, 
sakramentalna, organizacyjna 

 Oikumene gr. cały zamieszkały świat 



Synod biskupów 

 Zebranie biskupów pod przewodnictwem 
papieża 

 W określonych terminach 

 Bieżące problemy Kościoła i świata 

 Rodzaje: s. generalne (dotyczą całego 
Kościoła) i s. specjalne (dotyczą jednego lub 
kilku regionów) 

 Synod diecezjalny – zgromadzenie 
duchowieństwa i świeckich katolików pod 
przewodnictwem biskupa ordynariusza 



Encyklika 

 Pismo okólne, skierowane do biskupów i 
wiernych (od Jana XXIII: do „ludzi dobrej woli”) 

 Nazwy od pierwszych słów 

 Franciszek „Evangelii gaudium” (radość 
Ewangelii) 



Kapłaństwo powszechne 

 Każdy wierny przez chrzest uczestniczy w misji 
Chrystusa: kapłańskiej, nauczycielskiej i 
pasterskiej 



Obcowanie świętych 

 Duchowa łączność między wiernymi na ziemi (KOŚCIÓŁ 
PIELGRZYMUJĄCY, KOŚCIÓŁ WALCZĄCY), duszami w czyśćcu 
(KOŚCIÓŁ CIERPIĄCY) i świętymi w niebie (KOŚCIÓŁ TRIUMFUJĄCY) 

 Maryja jest Matką Jezusa, Matką Bożą (Bożą Rodzicielką, bo Matką Bożego 
Syna), Najśw. Maryją Panną (zawsze Dziewica Maryja); najdoskonalszą 
realizacją Kościoła, wzorem, pełną Ducha Św. („łaski pełna”), wniebowzięta 
(z duszą i ciałem, 1854) 

 Święta Maryjne: Świętej Bożej Rodzicielki (1.I.), Zwiastowanie Pańskie 
(25.III.), Królowej Polski (3.V.), Wniebowzięcie NMP (15.VIII.), MB 
Częstochowskiej (26. VIII.), Narodzenie NMP (8.IX.), Niepokalane Poczęcie 
(8.XII.) 

 Święci – wyznawcy Chrystusa, którzy przeszli heroiczną drogę wiary, 
znajdują się wśród zbawionych, wstawiają się u Boga za nami (Kanonizacja-
zaliczenie do grona świętych; beatyfikacja – do grona błogosławionych)   



Rzeczy ostateczne człowieka 

 Śmierć – rozłączenie duszy i ciała, kończy czas przyjęcia lub odrzucenia 
łaski ofiarowanej w Chrystusie; dobra śmierć – w łasce uświęcającej; 
patronem św. Józef 

 Sąd Boży – sprawiedliwa ocena przez Boga życia człowieka według Bożego 
prawa moralnego, wynagrodzenie za dobro, kara za zło („Bóg za dobre 
wynagradza, a za złe karze”) 

 Niebo – spełnienie najgłębszych dążeń człowieka, najwyższe i ostateczne 
szczęście; wspólnota z Bogiem, Maryją, aniołami i świętymi 

 Piekło – stan wiecznego oddalenia od Boga (wieczna nienawiść, wieczny 
brak miłości…) 

 Czyściec – stan kary doczesnej po śmierci, oczyszczenie przez cierpienie. 
Pomoc przez: Msza św.; cierpienie, modlitwy, jałmużny...  



Sąd Boży 

 Sąd szczegółowy – po śmierci, odniesienie 
życia człowieka do Chrystusa 

 Sąd ostateczny – na końcu czasów, podczas 
Paruzji, gdy zgromadzą się wszyscy  

 Paruzja – gr. parousia, obecność, przyjście, 
przybycie 



Sakramenty 

 Widzialny ZNAK niewidzialnej ŁASKI 

 Ustanowione przez Chrystusa (7) 

 Obejmują wszystkie etapy życia 

 Chrzest, bierzmowanie, Najśw. Sakrament 
(Eucharystia, Sakrament Ołtarza), pokuta, 
namaszczenie chorych, kapłaństwo, 
małżeństwo 



Chrzest 

 Pierwszy z sakramentów, konieczny do zbawienia, „brama 
zbawienia” 

 Uwalnia od grzechu pierworodnego i innych, uświęca, 
upodabnia do Chrystusa, wszczepia w Kościół (Mistyczne Ciało 
Chrystusa), 3 cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość), niezatarte 
znamię, łaska uświęcająca i uczynkowa 

 Konieczna formuła: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Św.” i potrójne polanie wodą 

 Szafarz: kapłan lub jakakolwiek osoba mająca intencję 
czynienie tego, co czyni Kościół  



Bierzmowanie 

 Umocnienie darami Ducha Św. 

 Umocnienie do dawania świadectwa wiary o Chrystusie i budowania życia na wierze i 
miłości (sakrament dojrzałości chrześcijańskiej) 

 „utwierdzenie”, „umocnienie” 

 Cele: umocnienie do życia wiarą, pogłębiania jej, wyznawania, bronienia, a – jeśli 
zajdzie potrzeba – oddania życia za nią 

 Przyjmuje się raz w życiu (niezatarte „znamię”) 

 Szafarz: biskup (lub upoważniony przez niego kapłan) 

 Włożenie rąk i namaszczenie olejem krzyżma: „Przyjmij znamię daru Ducha Św.” 
(Amen) 

 Krzyżmo – olej poświęcony w Wielki Czwartek (chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo) 

 Dary Ducha Św.: mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność, bojaźń 
Boża 



Eucharystia 

 Bezkrwawe uobecnienie krwawej Ofiary Chrystusa na Krzyżu 

 Centrum i szczyt życia Kościoła: włącza wszystkie członki mistycznego Ciała 
Chrystusa 

 Wszystkie sakramenty ukierunkowane na Eucharystię 

 Eucharystia (dziękczynienie), Msza św., Najśw. Ofiara, Boska liturgia, Najśw. 
Sakrament 

 Ustanowił Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy w przeddzień swoje Męki i Śmierci. 
Nakazał „czynić na Jego pamiątkę” 

 Uczestniczyć w sposób świadomy (wiem, że Chrystus składa Ofiarę Ojcu), czynny 
(współofiarowanie się z Chrystusem Ojcu, wspólna modlitwa, postawa), pełny 
(obecność i przyjęcie Komunii), owocny (świadczyć w życiu codziennym) 

 Komunia św. - spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina, w 
stanie łaski uświęcającej, chęć zjednoczenia z Chrystusem, post (1 godz.) 

 Wiatyk (via łac. droga) – Komunia św. choremu w niebezpieczeństwie śmierci 

 



Sakrament Pokuty 

 Spotkanie z przebaczającym Chrystusem przez posługę 
kapłana; jednocześnie pojednanie z Kościołem 

 5 warunków: rachunek sumienia (na podst. przykazań Bożych i 
kościelnych), żal za grzechy (ból z powodu obrazy Boga, 
narażenia siebie na utratę wiecznego zbawienia), mocne 
postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie 
Bogu i bliźniemu 

 Odpust – darowanie kary – częściowe (cząstkowy) lub 
całkowite (zupełny) – za grzechy już odpuszczone w 
Sakramencie Pokuty. Zakłada nawrócenie się. Udzielany na 
mocy zasług zadośćuczynnych Chrystusa i świętych. 



Sakrament Namaszczenia Chorych 

 Chrystus umacnia chorego do dźwigania 
swojego brzemienia, dźwiga i leczy na duszy, 
przynosi ulgę w cierpieniu, niekiedy zdrowie 
ciała 

 Ciężko chorzy, podeszły wiek, zagrożenie życia  

 Biały obrus, krzyż, woda święcona 

 Najczęściej co 6 miesięcy 



Sakrament Święceń (Kapłaństwo) 

 Sakrament posługi apostolskiej 

 Alter Christus (łac. dosł. „drugi Chrystus”) - 
posługa w „osobie Chrystusa” 

 3 stopnie: diakonat, prezbiterat (ksiądz), 
episkopat (biskup) 



Sakrament Małżeństwa 

 Dozgonna wspólnota życia i miłości 
ochrzczonych mężczyzny i kobiety. Chrystus 
uświęca ich do należytego wykonania swoich 
obowiązków małżeńskich i rodzicielskich 

 Przymioty (cechy): a. jedność (1 mężczyzna + 1 
kobieta), b. nierozerwalność (do śmierci) 

 Zadania (cele): a. dobro małżonków, b. 
zrodzenie i wychowanie potomstwa 



Sakramentalia 

 Święte znaki, podobne do sakramentów, ale 
ustanowione przez Kościół, którego modlitwie 
zawdzięczają swoją skuteczność 

 Uświęcają różne okoliczności życia 
(poświęcenia, błogosławieństwa, egzorcyzmy, 
procesje, pogrzeb) 



Egzorcyzmy 

 Modlitwy ze specjalnym obrzędem. Kościół 
mocą i na zlecenie Chrystusa prosi Boga o 
odsunięcie podstępu i złości szatana od ludzi, 
miejsc, przedmiotów 

 Pozwolenia udziela biskup 

 gr. wypędzenie złych duchów 



Sumienie 

 Wrodzona zdolność (głos w duszy), 
pozwalająca odróżnić dobro od zła, „czyń 
dobro, unikaj zła” 

 Człowiek powinien okazać posłuszeństwo 
głosowi sumienia dobrze uformowanego przez: 
modlitwę (jest przestawaniem z Bogiem), życie 
sakramentalne, lekturę Biblii… 

 



Cnota - wada 

 Cnota – stałe nastawienie na dobro. Wada – 
skłonność do zła. 

 Cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość) – wlane, 
przy chrzcie. Cnota główne/kardynalne 
(roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, 
męstwo) – nabyte przez ćwiczenie się w dobru. 

 Rady ewangeliczne – dobrowolne ubóstwo, 
czystość, posłuszeństwo. 

 3 najprzedniejsze (najważniejsze) uczynki – 
modlitwa, post, jałmużna. 



Uczynki miłosierdzia 

 Względem ciała: głodnych nakarmić, 
spragnionych napoić, nagich przyodziać, 
podróżnych w dom przyjąć, więźniów 
pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych 
pogrzebać. 

 Względem duszy: grzeszących upominać, 
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze 
radzić, strapionych pocieszać, krzywdy 
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić 
się za żywych i umarłych. 



Grzech 

 Polega na świadomym i dobrowolnym przekroczeniu woli Bożej 

 Konsekwencje grzechu: obraza Boga, rana zadana Kościołowi (jego 
świętości), krzywda wyrządzona sobie (m.in. narażenie się na utratę 
wiecznego zbawienia) 

 Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo (zwłaszcza w służbie Bożej) 

 Źródła grzechów: wolna wola 

 Grzech śmiertelny – odwrócenie się od Boga jako najwyższego celu, 
zniszczenie miłości i łączności z Bogiem; przy braku skruchy powoduje 
wieczne potępienie 

 Grzech powszedni – nieporządek moralny, nie zrywa przymierza z Bogiem, 
nie pozbawia łaski uświęcającej, jednak bez skruchy otwiera na popełnienie 
grzechu śmiertelnego 



Grzechy szczególne 

 Grzechy przeciw Duchowi Świętemu: 1. zuchwałe grzeszenie 
licząc na miłosierdzie Boże, 2. zwątpienie w miłosierdzie Boże, 
3. sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 4. 
zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej, 5. zatwardziałość serca 
na zbawienne napomnienia, 6. odkładanie nawrócenia i pokuty 
aż do śmierci 

 Grzechy wołające o pomstę do nieba: 1. Umyślne zabójstwo, 2. 
Grzech sodomski (zboczenia), 3. Uciskanie ubogich, wdów i 
sierot, 4. Zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty za pracę 

 



Łaska Boża 

 gr. charis, łac. gratia – pomoc Boża, by odpowiedzieć na Jego 
powołanie, wprowadzenie w życie Trójcy Przenajśw. Jej 
szczególnymi źródłami są sakramenty 

 Łaska uświęcająca – dar darmo dany, przez który Bóg obdarza 
nas swoim życiem, wlanym przez Ducha Św. Do duszy, by ją 
uleczyć z grzechu i uświęcić, czyni „miłymi Bogu”. Otrzymana 
na chrzcie, można stracić przez grzech śmiertelny 

 Łaskę wysłużył Chrystus przez mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie; konieczna do zbawienia 

 Charyzmaty – dary, umiejętności otrzymane od Ducha Św. do  
określonych zadań w Kościele 



Dekalog 

 gr. deka – dziesięć, logos – słowo. „Dziesięć 
słów” 


