
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł  
z Egiptu, z domu niewoli 
    1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 
   2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego  
        nadaremnie. 
   3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
   4. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo 
        żył i dobrze ci było na ziemi. 
   5. Nie zabijaj. 
   6. Nie cudzołóż.  
   7. Nie kradnij.  
   8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw      
        bliźniemu swemu. 
   9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.  
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Podręcznik przygotowujący dzieci do rachunku 
sumienia i sakramentu pokuty i pojednania. 

Pan Jezus zawsze mówił  
prawdę, nawet, gdy wiedział,  
że będzie za to cierpiał. 
 
 
Kto postępuje według 8 przykazania,  
ten nie kłamie, nie przekręca prawdy,  
nie oskarża, nikogo nie oczernia i nie mówi  
o innych nic złego. 
                  A ja? 

Bóg nas kocha ponad wszystko. 
Możemy stale odkrywać wszystko,  
co dla nas robi i co nam daje. 

Kto postępuje prawidłowo według 1 przykazania,  
ten wierzy w Boga, chętnie się modli - rano,  
wieczorem, przed i po posiłku, a także w innym  
czasie... Wie, że modląc się, może mówić z Panem 
Bogiem o wszystkim. Modli się za rodziców, ro- 
dzeństwo i za ludzi, którzy nie znają  
jeszcze Boga. 
 
               A ja ? 

Wielkim Bożym darem jest dla człowieka 
ciało i czyste serce.  
Kto postępuje według 6 przykazania,  
ten nie mówi nieprzyzwoicie, nie słucha 
bezwstydnych dowcipów i nie chce,  
aby je inni opowiadali. Nie ogląda bezwstydnych 
obrazków i filmów, jak również nie patrzy się z zacie- 
kawieniem, gdy ktoś jest nagi. Nie dotyka niewłaści-  
wie ciała innego człowieka lub swego. 
  9 przykazanie mówi mamie i tacie,  
  że mają sobie być wierni i nie opusz-  
                        czać się w trudnych chwilach. 
     
    A ja?  

Bóg zaprasza nas w niedzielę  
do kościoła, byśmy się spotkali z Nim  
i z calą Bożą rodziną.  
 
Kto postępuje według 3 przykazania, ten 
przychodzi w niedzielę i święta nakazane do koś- 
cioła na Mszę świętą. Przychodzi punktualnie  
i uważnie w niej uczestniczy. Wie, że niedziela jest 
dniem odpoczynku, podczas którego nie podejmu- 
jemy pracy bez potrzeby i sprawiamy radość 
innym ludziom. 
           A ja? 



Boże, Ty mnie znasz i wiesz o mnie wszystko. 
Wiesz, co mi się udało i znasz także wszystkie  
moje grzechy. Mogę Ci się ze wszystkiego  
zwierzyć, dlatego, że mnie kochasz i chcesz  
mi odpuścić. 
 
Proszę Cię, pomóż mi, abym się dobrze 
przygotował(a)do sakramentu pokuty. Chcę swoje 
grzechy dobrze poznać, serdecznie ich żałować  
i wyznać Ci je. Daj mi siłę, abym potrafił(a) spełnić 
swe postanowienia. 

Boże, Ty mnie tak kochasz! Ale ja nie zawsze się 
zachowywałem(łam) tak, jak Ty chcesz. 
Czyniłem(łam) to, co  się Tobie nie podoba. 
Bardzo tego żałuję. odpuść mi wszystkie moje 
grzechy i zmiłuj się nade mną. 
 
Dziękuję Ci, że nie przestajesz mnie kochać i  
że chcesz mi odpuścić, abym mógł(a) z czystym 
sercem i radością znów starać  się o dobre życie. 
 
Zwłaszcza chcę się poprawić w 
 
 
 
To jest moje potanowienie 

Bóg nam powierzył swoje Imię, byśmy 
mogli się do Niego zwracać i czynić  
dobre rzeczy w Jego Imieniu.  
 
Kto postępuje według 2 przykazania, ten kocha 
Boga i nie wymawia Jego Imienia i imion świętych 
nadarmo i bezmyślnie. Szanuje wszystkie rzeczy 
(krzyże, obrazy), które nam przypominają Boga  
i dobrze się z nimi obchodzi. 
 
     
    A ja ? 

Od Boga mamy wszystko, czego potrze-  
bujemy. Bóg chce,abyśmy nie brali nic,  
co nie jest nasze, a raczej uczyli się  
dawać. 
 
Kto postępuje według 7 i 10 przykazania, ten nic  
nie niszczy, ani nie bierze niczego, co do niego  
nie należy. Byłaby to kradzież. Nie zazdrości  
   nikomu i chętnie się będzie  
   dzielił z innymi. 
 
           A ja? 

Bóg nam daje rodziców. Chce,  
byśmy ich słuchali, kochali ich  
i im pomagali. 
 
Kto postępuje według 4 przykazania,  
ten jest posłuszny swoim rodzicom, chętnie 
pomaga w domu, nie sprzeciwia się im i nie 
jest zuchwały. Jest posłuszny i kocha także 
innych ludzi, którzy chcą jego dobra (babcia, 
dziadek, nauczyciele...). 
 
     A ja? 

Bóg daje wszystkiemu życie. Chce,  
byśmy je chronili i nie niszczyli sobie  
zdrowia. 
 
Kto postępuje według 5 przykazania,  
ten nie krzywdzi nikogo biciem, wrogością, 
gniewem lub kłótniami. Dba o swoje zdrowie i 
zbytecznie nie wystawia się na ryzyko zranienia. 
Nie niszczy i nie męczy niczego, co żyje - 
zwierząt ani roślin. 
 
 
    A ja? 


