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Ks. Adam Buczyn ski, Jerzy Piasecki 

X PRZYKAZAN  BOZ YCH   

RACHUNEK SUMIENIA 
Jak przygotować się do rozmowy z Bogiem w sakramencie pojednania  

Wstęp  
10 Przykazan  Boz ych to „abc” naszej wiary, wielki skarb i wielkie zadanie. To droga dla 

odwaz nych, dla wszystkich, kto rzy pragną w z yciu dobra. Chcesz szczęs cia dla swoich bli-

skich? Pragniesz byc  blisko kochającego Boga? Idz  drogą 10 Przykazan  Boz ych. Kaz de 
przykazanie to dobra rada Pana Boga. Rady te nie są łatwe do wykonania. Wysiłek to cena, 
jaką kaz dy musi ponies c , aby is c  i wytrwac  na tej drodze. Pytasz: co w zamian, czy Ci się to 

opłaci? 

Odpowiedz  jest prosta: to jedyne co Ci się opłaci, poniewaz  na kon cu tej drogi jest nie-

bo! Przykazania dostałes  od Boga za darmo. Jedyne czego musisz się nauczyc , to korzystac  
z nich. Pomogą Ci w tym „słowa” Pana Boga, teksty z Katechizmu Kos cioła Katolickiego 

oraz pytania do rachunku sumienia. 

Wracaj do nich nie tylko wtedy, gdy zrobisz cos  z le (zgrzeszysz), ale w kaz dej chwili, 
kiedy chcesz porozmawiac  z Panem Bogiem. Zawsze sięgaj do tego tekstu, aby przygoto-

wac  się do rozmowy z Bogiem w sakramencie pojednania. 
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I Przykazanie  

NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH 

PRZEDE MNĄ  

Bo g do nas mo wi: 

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wy-
wiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. (Wj 
20,2) 

Bo g jest Twoim kochającym Ojcem. 
Kocha Cię bezinteresownie. Moz esz odpo-

wiedziec  na tę miłos c  dobrą mys lą, mową 

i uczynkiem. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 

czytamy, z e I przykazanie wzywa nas do: 
 wiary w Boga;  

 pokładania w Nim nadziei;  

 miłowania Go nade wszystko.  

Czy wierzę w Pana Boga? 

Czy kocham Pana Boga i ufam Mu? 

Czy modlę się rano i wieczorem? 

Czy podczas modlitwy mys lę o Panu Bo-
gu? 

Czy przeszkadzam innym w modlitwie? 

Czy pogłębiam swoją wiarę przez uczest-
niczenie w lekcjach religii, czytanie Pisma 
S więtego, ksiąz ek religijnych? 

Czy potrafię stanąc  w obronie wiary, gdy 
inni wys miewają się z Pana Boga? 

Czy przyjmuję Komunię S więtą po popeł-
nieniu grzechu cięz kiego? 

Czy czytam i wierzę we wro z by, horosko-
py? 

Czy proszę Pana Boga o pomoc, kiedy jest 
mi z le? 

Czy tracę czas, oglądając zbyt długo tele-
wizję, grając nadmiernie w gry kompu-
terowe? 

Czy Pan Bo g jest dla mnie najwaz niej-
szy? 

Czy potrafię zaufac  Panu Bogu? 

Czy dziękuję Panu Bogu za dar wiary? 

II Przykazanie  

NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA  
PANA BOGA SWEGO NADAREMNO 

Bo g do nas mo wi: 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech się święci imię twoje! (Mt 6,9) 

Pan Jezus powiedział wszystkim lu-
dziom, z e mogą Boga nazywac  Ojcem. 

Kochające dziecko wypowiada imię 

swojego Ojca z miłos cią i szacunkiem. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickie-

go czytamy, z e imię Pana jest s więte, dla-

tego powinnis my: 
 wymawiać je z miłością i 

czcią; 

 wymawiać podczas modlitwy i 
w sprawach ważnych;  

 szanować również imiona 
świętych.  

Czy wymawiam imię Boga z miłos cią i 
szacunkiem? 

Czy rozpoczynam swo j dzien  lub modli-
twę znakiem krzyz a: „W imię Ojca i Syna 
i Ducha S więtego. Amen”. 

Czy w chwilach pokus i trudnos ci wyma-
wiam imię Boga i kres lę znak krzyz a? 
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Czy mo wię z le o Panu Bogu, Jezusie Chry-
stusie i Najs więtszej Maryi Pannie? 

Czy z artuję sobie z Pana Boga? 

Czy mo wię z le o Kos ciele i rzeczach s wię-
tych? 

Czy wypowiadam lekkomys lnie imiona 
s więtych? 

Czy bez potrzeby przysięgam? A jes li tak, 
to czy dotrzymuję przysięgi? 

Czy dziękuję Panu Bogu za to, z e mogę Go 
nazywac  Ojcem? 

III Przykazanie  

PAMIĘTAJ, ABY DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIĆ 

Bo g do nas mo wi: 

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu 
waszemu. (Ne 8, 9) 

S więtując niedzielę, okazujemy Panu 
Bogu naszą miłos c . Jest to szczego lny 

dzien  na spotkanie z Panem Jezusem w 

czasie Mszy S więtej. W tym dniu powinni-
s my takz e znalez c  czas dla siebie i swoich 

bliskich. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 

czytamy: 
 niedziela jest Dniem Świętym, 

Dniem Pańskim, gdyż jest ona 
dniem zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa...;  

 w niedzielę każdy chrześcijanin 
powinien poświęcić czas dla 
Boga, drugiego człowieka i na 
odpoczynek.  

Czy w niedzielę i s więta chętnie uczest-
niczę we Mszy S więtej? 

Czy spo z niam się na Mszę S więtą? 

Czy na Mszy S więtej mys lę o Panu Bo-
gu? 

Czy wchodząc do kos cioła, klękam pa-
miętając, z e jest tu obecny Pan Jezus w 
Najs więtszym Sakramencie? 

Czy przyjmuję Pana Jezusa do swojego 
serca w Komunii S więtej? 

Czy w niedzielę więcej czasu pos wię-
cam na modlitwę, czytanie Pisma S wię-
tego, ksiąz ek religijnych? 

Czy w niedzielę i s więta powstrzymuję 
się od wykonywania zajęc  niekoniecz-
nych: zakupy, sprzątanie itd.? 

Czy w niedzielę i s więta odpoczywam? 

Czy w niedzielę znajduję czas dla rodzi-
ny, swoich najbliz szych i kolego w? 

Czy moje zachowanie nie przeszkadza 
innym w s więtowaniu Dnia Pan skiego? 

Czy dziękuję Panu Bogu za dar niedzieli 
i s wiąt? 

IV Przykazanie  

CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 

Bo g do nas mo wi: 

Czcij ojca i matkę oraz miłuj swojego 
bliźniego jak siebie samego! (Mt 19,19) 

Pan Bo g z miłos ci dał nam rodzico w. 
Czcic  mamę i tatę, to znaczy kochac  ich, 

słuchac  i modlic  się za nich. 
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W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 
czytamy:  Bo g chciał, abys my po Nim czci-

li, szanowali, okazywali miłos c  i posłu-

szen stwo  
 naszym rodzicom a także 

dziadkom i krewnym,  

 nauczycielom i pracodawcom  

 oraz troszczyli się o naszą Oj-
czyznę.  

Czy kocham swoich rodzico w? 

Czy w mys lach, mowie, uczynkach odno-
szę się z szacunkiem do swojej mamy i 
swojego taty? 

Czy jestem posłuszny swoim rodzicom? 

Czy modlę się za swoich rodzico w? 

Czy dziękuję swoim rodzicom? 

Czy troszczę się o swoją rodzinę - poma-
gam w domowych obowiązkach? 

Czy dobrze odnoszę się do moich bliskich 
(dziadko w, rodzen stwa, krewnych)? 

Czy pomagam ludziom starszym, chorym, 
niepełnosprawnym i ubogim? 

Czy jestem wdzięczny duszpasterzom, ka-
techetom oraz nauczycielom? 

Czy kocham swoją ojczyznę i wypełniam 
obowiązki wobec niej (nauka, modlitwa)? 

Czy dziękuję Panu Bogu za mamę i tatę? 

V Przykazanie  
NIE ZABIJAJ 
Bo g do nas mo wi: 

Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albo wiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. (Mt 5,9) 

Z ycie to bezcenny skarb jaki otrzyma-

lis my od Pana Boga. Kaz dy z nas zobo-
wiązany jest do szanowania z ycia swoje-

go i innych. Jezus uczy 

nas z ycia w pokoju. Pragnie, abys my 

umieli sobie wybaczac . 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 

czytamy, z e z ycie ludzkie jest s więte, 

gdyz : 
 Bóg jest dawcą życia od poczę-

cia aż do naturalnej śmierci;  

 jesteśmy stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boga;  

 mamy każde życie ludzkie sza-
nować, kochać i o nie się trosz-
czyć. 

Czy z miłos cią odnoszę się do kaz dego 
z ycia? 

Czy szanuję z ycie od poczęcia az  do natu-
ralnej s mierci? 

Czy dbam o swoje z ycie i zdrowie? 

Czy naraz am zdrowie i z ycie poprzez nie-
przestrzeganie przepiso w drogowych, 
niebezpieczne zabawy, uz ywanie narko-
tyko w, palenie papieroso w, picie alkoho-
lu, niezdrowe jedzenie? 

Czy biję innych (uderzyłem)? 

Czy ranię kogos  swoim słowem, przezwi-
skiem? 

Czy gniewam się na drugiego człowieka? 

Czy namawiam innych do złego uczynku? 

Czy przeciwstawiam się przemocy wo-
bec innych? 

Czy dziękuję Panu Bogu za dar z ycia? 
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VI Przykazanie  

NIE CUDZOŁÓŻ. 

Bo g do nas mo wi: 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg 
trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas 
doskonała. (1J 4,12) 

Bo g jest Miłos cią. Stworzył nas z miło-

s ci i powołał do miłos ci. Jestes my zobo-
wiązani rozwijac  Boz ą miłos c  w naszych 

sercach, troszczyc  się o dobro swoje i in-

nych. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 

czytamy, z e Bo g stwarzając człowieka 

uzdolnił go do: 
 prawdziwej miłości, która jest 

troską o dobro;  

 odpowiedzialności za siebie i 
innych; 

 przyjaźni wobec bliźniego;  

 życia w czystości serca i ciała.  

Czy z szacunkiem patrzę na swoje ciało i 
ciała innych? 

Czy przyjmuję i uznaję swoją płec ? 

Czy zachowuję czystos c  w mys lach, mo-
wie i uczynkach? 

Czy oglądam nieskromne obrazki, zdjęcia 
i filmy pokazujące nagos c  człowieka? 

Czy podglądam kolez anki, kolego w? 

Czy jestem skromny w ubiorze? 

Czy wykonuję nieprzyzwoite gesty? 

Czy unikam nieczystych mys li i nieupo-
rządkowanych pragnien ? 

Czy dziękuję Panu Bogu za dar czystos ci? 

VII Przykazanie  

NIE KRADNIJ 

Bo g do nas mo wi: 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-
ceni. (Mt 5,6) 

Pan Bo g dał nam cały s wiat. Pragnie, 
abys my mądrze z niego korzystali oraz 

troszczyli się o rzeczy swoje i innych. Pra-

gnie ro wniez , aby s my dzielili się z inny-

mi tym co posiadamy. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 
czytamy, z e VII przykazanie wzywa nas 

do: 
 szanowania rzeczy swoich i 

cudzych;   

 sprawiedliwości i solidarności 
międzyludzkiej;  

 dzielenia się z potrzebującymi;   

 troszczenie się o dobro drugie-
go człowieka.  

Czy z miłos cią patrzę na dary Boz e? 

Czy kradnę (co, komu, ile razy)? 

Czy oddaję rzeczy, kto re poz yczam, znaj-
duję? 

Czy staram się opanowac  swoje pragnie-
nie posiadania? 

Czy oszukuję? 

Czy dbam o rzeczy wspo lne? 
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Czy specjalnie niszczę czyjąs  własnos c ? 

Czy potrafię dzielic  się swoją własnos cią z 
potrzebującymi? 

Czy dziękuję Panu Bogu za otrzymane do-
bro? 

Czy dziękuję Bogu za wszystko, co otrzy-
muję? 

VIII Przykazanie  

NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA  
PRZECIW  BLIŹNIEMU SWEMU 

Pan Jezus o sobie powiedział, że po to 
przyszedł na świat, aby dać świadectwo 
Prawdzie (por. J 18, 37). 

Pan Bo g jest z ro dłem prawdy. Chce, 

aby wszyscy ludzie z yli w prawdzie, sza-

nowali ją i s wiadczyli o niej. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickiego 
czytamy, z e prawda, prawdomo wnos c  jest 

cnotą, kto ra polega na: 
 okazywaniu się prawdziwym w 

swoich myślach;  

 okazywaniu się prawdziwym w 
swoich czynach;  

 dobrym mówieniu o innych.  

Czy kocham prawdę? 

Czy kłamałem (jak często)? 

Czy mo wię nieprawdę o drugim człowie-
ku (oszczerstwo)? 

Czy wprowadzam innych w błąd swoim 
postępowaniem (obłuda)? 

Czy naprawiam wyrządzoną krzywdę 
(przynajmniej przez sprostowanie nie-
prawdziwej informacji)? 

Czy bez waz nej przyczyny ujawniam 
wady i błędy innych (obmowa)? 

Czy plotkuję? 

Czy osądzam drugiego człowieka? 

Czy przez słowa lub czyny nie rzucam 
na bliz nich fałszywych podejrzen ? 

Czy przez pochlebstwo nie utwierdzam 
innych w złym postępowaniu? 

Czy dziękuję Bogu za dar prawdy? 

IX Przykazanie  

NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO. 

Bo g do nas mo wi: 

Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5,8) 

Kaz dy z nas chce patrzec  i widziec  
s wiat w prawdzie. Takim jak go stwo-

rzył Pan Bo g.  Aby widziec  drugiego 

człowieka i wszystko co go otacza takim 

jakim jest, potrzebne nam czyste serce. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickie-
go czytamy, z e człowiek powinien dbac  

o czystos c  serca przez: 
 modlitwę;  

 praktykowanie czystości;  

 czystość intencji i spojrzenia.  

Czy patrzę na innych z miłos cią? 

Czy zazdroszczę innym szczęs cia? 

Czy staram się opanowac  swoje nieczy-
ste pragnienia? 

Czy c wiczę swoją wolę? 

Czy dbam o czystos c  mys li, sło w i 
uczynko w? 

Czy patrzę na innych z szacunkiem? 

Czy jestem skromny i dyskretny? 
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Czy upominam tych, kto rzy z le postępują? 

Czy potrafię przyznac  się do winy i prze-
prosic ? 

Czy umiem przebaczyc  wyrządzoną mi 
krzywdę? 

Czy dziękuję Bogu za czyste serce? 

 

X Przykazanie  

ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST 

Bo g do nas mo wi: 

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce 
twoje. (Mt 6,21) 

Pan Bo g chce, abys my widzieli czło-

wieka w całej prawdzie, widzieli to, kim 

jest, a nie to, co posiada. Umiejmy się cie-
szyc  ze swojego szczęs cia i szczęs cia in-

nych. 

W Katechizmie Kos cioła Katolickie-
go czytamy, z e X przykazanie wzywa 

nas do: 
 niezazdroszczenia innym;  

 walki z chciwością;  

 ubóstwa serca;  

 pragnienia doskonałej jedno-
ści z Bogiem.  

 Czy patrzę z miłos cią na dobra innych? 

 Czy jestem chciwy, zachłanny? 

 Czy zazdroszczę innym tego co posia-
dają? 

 Czy wyłudzam od bliz niego jego rzecz? 

 Czy oczekuję od innych prezento w? 

 Czy umiem zaufac  Bogu w sprawach 
materialnych? 

 Czy dziękuję Bogu za wszystkie dary, 
kto rymi mnie obdarzył? 

 

Żal za grzechy  
Z ałuję, Panie Jezu, z e obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedziec , z e Cię ko-

cham i chcę byc  zawsze z Tobą. Ach, z ałuję za me złos ci jedynie dla Twej miłos ci, Boz e, bądz  

miłos ciw mnie grzesznemu, do poprawy dąz ącemu. 

Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za łaskę pojednania z Tobą. Daj mi jeszcze odwagę i 

moc, bym umiał przeprosic , naprawic  i zados c uczynic  moim bliskim to wszystko, czym ich 

skrzywdziłem. Amen. 

Postanowienie  poprawy  

Przyrzekam, mo j Jezu, z e uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu 

S więty dopomo z  mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu. Amen. 
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W NASTĘPNYM NUMERZE  

„KSIĄZKA o MODLITWIE”  
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I  niedziela Wielkiego Postu 
       22 lutego 2015 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1.  W okresie Wielkiego Postu zapraszam na NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE, czyli:  

GORZKIE ŻALE  - w niedziele - po SUMIE.  
DROGA KRZYŻOWA  - w piątki - o godz. 17.15. 

2.  Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, kto re prowadzi o. Krzysztof z zakonu Redemp-
torysto w. 

PROGRAM  REKOLEKCJI 
PONIEDZIAŁEK   i   WTOREK 

godz. 09.00   Msza św. z nauką rekolekcyjną 
godz.18. 00   Msza św. z nauką rekolekcyjną  

SPOWIEDŹ we WTOREK  
rano   od  godz.    08.30    
wieczorem  od godz.    17.30 
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI -  ŚRODA 
Nabożeństwo do M.B. Nieustającej Pomocy i Msza św. - godz.18.00 
 

3.  Spotkania formacyjne  dla BIELANEK w s rodę o godz. 16.30 
    dla MINISTRANTO W o 16-tej i 16.30. 
4.  W zakrystii kancelarii moz na zamo wic  intencję Mszy s w. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
22/02/2015  I Niedziela Wielkiego Postu - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

08:00  + Mirosław Wiewiórko w 30 dzień od śmierci. 
10:00  O bł. Boże dla Julki w 11-te i Maksa w 5-te urodziny. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

16/02/2015 Poniedziałek  
09:00  ………………………………………… 
18:00  O bł. Boże dla Kacpra w 7 urodziny. 

17/02/2015 Wtorek 
09:00  ………………………………………… 
18:00  O bł. Boże dla Irenki Majer w 6 rocz. przyjęcia Chrztu św. 

18/02/2015 S roda 
18:00  …………………………………………. 

19/02/2015 Czwartek 
08:00  + Stanisława i Władysławę  Ryfczyńskich. 

20/02/2015 Piątek 
18:00  …………………………………………. 

21/02/2015 Sobota 
08:00  Błagalna o łaskę nawrócenia oraz odnowy miłości małżeńskiej. 

01/03/2015  II Niedziela Wielkiego Postu  
08:00  …………………………………………. 
10:00  O bł. Boże dla Pauliny i Kacpra oraz Agnieszki i Krzysztofa. 

      12:00 SUMA w int. Parafian 
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Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kKom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

http://www.bozia24.pl 

www.bozia24.pl 

RYSTUSA 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 

     NIEDZIELE i UROCZYSTOS CI  
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 

     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RO Z AN COWE (paz dziernik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  

     DROGA KRZYZ OWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE Z ALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENT 

     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 
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