
MAŁY KATECHIZM, CZĘŚĆ II 

O GRZECHU 
1. Co to jest grzech? 

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych 

lub kościelnych. 
2. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny? 

Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne 

przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 
3. Co to jest grzech lekki, czyli powszedni? 

Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych 

lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome 

i dobrowolne. 
4. Co traci człowiek przez grzech ciężki? 

Przez grzech ciężki traci człowiek łaskę uświęcającą.  

5. Ile jest grzechów głównych? 
Grzechów głównych jest siedem: 1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 

4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew 7. Lenistwo. 

 

O ŁASCE BOŻEJ 
1. Co to jest łaska Boża?  

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do 

zbawienia. 
2. Co to jest łaska uczynkowa? 

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, 

potrzebnych do zbawienia. 
3. Co to jest łaska uświęcająca? 

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie 

nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. 

4. Kto nam wysłużył łaskę Bożą? 
Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu. 

 

O SPOWIEDZI (1) 
1. Jak przygotowujemy naszą duszę do godnego przyjęcia Komunii 

świętej? 

Aby godnie przyjąć Komunię świętą, musimy oczyścić duszę z 
grzechów ciężkich, czyli być w łasce uświęcającej. 

2. Co to jest Pokuta?  

Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga 

odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione. 

3. Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać 

odpuszczenie grzechów? 
Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty trzeba 

wypełnić pięć następujących warunków: 

a. Rachunek sumienia 
b. Żal za grzechy 

c. Mocne postanowienie poprawy 

d. Szczera spowiedź 
e. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

 

O SPOWIEDZI (2) 

1. Co to jest rachunek sumienia? 
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów. które 

popełniliśmy. 

2. Co to jest żal za grzechy? 
Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego 

grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość. 

3. Kiedy nasz żal jest doskonały? 

Żal nasz jest doskonały, wtedy gdy żałujemy z miłości ku Bogu 
Najlepszemu Ojcu, którego obraziliśmy. 

4. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały? 

Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, że przez grzechy 
zasłużyliśmy na karę Bożą. 

5. Co to jest mocne postanowienie poprawy? 

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, 
zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów. 

6. Co to jest spowiedź? 

Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed 

kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. 
7. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu? 

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione 

grzechy przez odprawienie pokuty, wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi. 
8. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu? 

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu 

krzywdy i szkody. 


