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Temat katechezy: 

Cieszę się z tego, co mam- siódme i dziesiąte przykazanie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modlitwa przed katechezą:  

Znak krzyża, „Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam 

ochoty i zdolności, aby ta nauka była z pożytkiem doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen” 

 

2. Katecheza w podręczniku na stronie 64. 

 

3. Wprowadzenie:  

Kontynuujemy naszą wędrówkę z Narodem Wybranym, który prowadzony przez 

Mojżesza otrzymuje od samego Boga na Górze Synaj Dekalog – 10 Przykazań. 

Dzisiaj chcemy się skupić na kolejnym Słowie jakie daje nam Pan Bóg, a konkretnie 

na VII. 

 

4. Sytuacja egzystencjalna: 

Opowiadanie: Nadeszła zima. Przed świętami Michał i Stasio bawili się razem u 

Michała w domu. Zabawek było bardzo dużo. Michał niedawno dostał najnowsze 

modele robotów prosto z Japonii. Stasio miał też sporo zabawek, ale nie było one ta-

kie jak Michała. W sercu Stasia zrodziła się zazdrość.  

 W tym samym czasie w kościele parafialnym trwała zbiórka darów dla naj-

biedniejszych.  Każdy przynosił to co miał. Janek z tatą przynieśli wielkie pudło 

ubrań. Kiedy Janek zobaczył Stasia, od razu wiedział, ze cos się stało. Stasio był 

smutny i nadąsany 

- Na święta przyjeżdża ciocia i będzie mieszkała w moim pokoju. Nie lubię tego - 

powiedział ze złością. Mamy za mały dom, mam słabe zabawki... W ogóle to mnie 

zostawcie... Michał ma i większy dom, i lepsze zabawki. Dlaczego ja nie mam? 



Gdy po południu zjawił się w parafii, ks. Antoni zabrał go i całą grupkę dzieci z swo-

imi rodzicami do swoich znajomych zakonników. Pokazał mu ich dom i gościnne po-

koje. 

- One są mniejsze od mojego! - krzyknął zdziwiony Stasio. 

- W pokoju nie mają telewizora, a posiłki jedzą razem - dodał ks. Antoni. 

- A co dziś macie na obiad? - spytał Staś. 

- Chleb i zupę jarzynową — odpowiedział ks. Antoni. A widząc skrzywioną minę 

Stasia, dodał: Pamiętaj, chłopcze, rzeczy są bardzo ważne, ale ważniejsi od rzeczy są 

ludzie: rodzina i przyjaciele, którzy nas kochają. 

Staś, wracając do domu, wiele o tym myślał. Poszedł do mamy i powiedział: 

Mamo, możesz przekazać cioci, że chętnie oddam jej pokój 

 

 Katecheta pyta: 

- Co robili Michał i Stasio? (bawili się zabawkami u Michała) 

- Dlaczego Stasio miał smutną minę? (zazdrościł Michałowi; był zły, że musi odstą-

pić cioci pokój) 

- Co pokazał ks. Antoni Stasiowi? (dom zakonników i ich gościnne pokoje) 

- Co na koniec powiedział ks. Antoni? (że od rzeczy ważniejsi są ludzie) 

- Co zrobił Staś? (wrócił do domu i powiedział mamie, że chętnie odda swój pokój 

cioci). 

Stasio zrozumiał, że rzeczy są mniej ważne od ludzi. Każdemu może się zdarzyć, 

że skupi się mocno na tym, czego jeszcze nie ma, co chciałby dostać, itp. Na 

przykład przygotowując się do Pierwszej Komunii Świętej, ktoś bardziej czeka na 

prezenty, niż na osoby, które przyjadą na tę uroczystość, a nawet na najważniejszą 

Osobę — Pana Jezusa. 

5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy: 
Ćwiczenie w podręczniku: Na kamiennej tablicy napisz: VII i treść przykazania 
oraz X i jego treść. 
 
 Katecheta wyjaśnia: 

Jeśli porównujemy się z tymi, którzy posiadają więcej niż my, może się zda-

rzyć, że staniemy się niezadowoleni, czegoś nam będzie brakowało, poczujemy smu-
tek. Chciwość i zazdrość sprawiają, że człowiek staje się ślepy i nie widzi wokół sie-

bie dobra, które ma. Nie widzi rodziny, przyjaciół, 

ubrań, telefonu itp. 
Niekiedy człowiek tak bardzo oślepnie, że nie może żyć bez jakiejś rzeczy i 

jest w stanie uczynić wszystko, aby ją zdobyć, zabiera ją komuś innemu, czyli krad-
nie. 

Lekarstwem na chciwość i zazdrość jest modlitwa o hojność i wdzięczność. Je-
żeli będziemy modlić się wytrwale, Pan Jezus na pewno pomoże nam pokonać poku-

sy. Sam pokazał nam, jak należy je zwyciężać. 



 

 

Katecheta czyta fragment Pisma Świętego: 

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie króle-
stwa świata oraz ich przepych

 
i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz 

i oddasz mi pokłon».
 
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napi-

sane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”  

(Mt 4,8-10) 

 

Jezus nie pragnął bogactw tego świata, bo one już należały do Niego. On tak bardzo 

kochaj jego Ojca, że nie przywiązywał się do rzeczy. 

Ćwiczenie w podręczniku (s.65): 

Odczytaj wyrazy od prawej strony do lewej, a dowiesz się, jak naśladować Jezusa i 

żyć zgodnie z siódmym i dziesiątym przykazaniem: 

Rozwiązania:  

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie  

- (Mt 5,3). 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie  

- (Mt 5,42). 

 

Katecheta wyjaśnia: 

Radość z zachowywania przykazań sprawia, że wszystko staje się prostsze, łatwiej 

jest dzielić z innymi, dziękować za to, co otrzymujemy, pożyczać kolegom i koleżan-

kom potrzebne im rzeczy. Jeśli naśladuję Jezusa, potrafię wyrzec się czegoś, co lubię, 

aby pomóc innym. Jeśli naśladuję Jezusa, kocham Boga tak bardzo, że rzeczy stają się 

coraz mniej ważne. 

W czasie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej potrzeba pamiętać, że 

otrzymam największy dar: przyjmę Jezusa Chrystusa do swojego serca. 

Wypełniam siódme i dziesiąte przykazanie, gdy: 

Nie wypełniam siódmego i dziesiątego przykazania, 

gdy: 

- oddaję pożyczone rzeczy, - kradnę, 
- potrafię dzielić się z innymi, - pożyczam i nie oddaję, 
- cieszę się z tego, co mam, i z tego, co mają -nie umiem się dzielić z innymi, wszystko chcę 

inni, mieć dla siebie, 
- szanuję różne rzeczy w szkole i w domu, - chcę mieć nowe i modne rzeczy za wszelką 



- dziękuję za otrzymane rzeczy. cenę, 

- niszczę różne rzeczy w szkole i w domu. 

6. Zastosowanie życiowe. Ćwiczenie w podręczniku: Uzupełnij wypowiedzi: 

Podsumowanie treści. 

VII i X przykazanie uczy nas szanować rzeczy własne i innych, a także przypomina 

nam, że ważniejsze od rzeczy są relacje z Bogiem i ludźmi. Przestrzeganie tych 

przykazań leczy oczy i serce, aby człowiek potrafił cieszyć się z tego co ma i dzielił 

się z tym z innymi. 

 

7. Praca domowa:  

Na każdym palcu lewej dłoni napisz, jakie dobra wspólne będziesz szanował. 

Na każdym palcu prawej dłoni napisz, jakie swoje rzeczy będziesz szanował. 

 

 

8. Modlitwa. 

Podziękujmy Panu Bogu za to co mamy: Za rodziców, bliskich, zdrowie, siły, talenty, 

dom, jedzenie, ubranie, gadżety a przede wszystkim za WIARĘ i możliwość Jego 

poznawania. Ojcze Nasz… 

 

Zachęcam do zainteresowaniem się programem internetowym, który można znaleźć 

pod adresem: #mocniwduchu/dzieciom#edukacja#zostanwdomu 

https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc 

 

 

Pozdrawiam: ks. Paweł  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc

