
Przyporządkuj podanym grzechom konkretne 

przykazanie z 10 przykazań Bożych. Dozwolone 

jest przyporządkowanie więcej przykazań niż 

jedno. 

Jeśli uważasz, że któreś z tych określeń nie opisuje 

grzechu lub jest niezrozumiałe podkreśl je – 

omówimy je na następnym spotkaniu.  

aborcja  

agnostycyzm 

amulety 

apostazja  

astrologia 

ateizm (odrzucenie i negowanie istnienia Boga) 

bałwochwalstwo 

bezlitosna krytyka 

bezmyślne zadłużanie się 

bluźnierstwa przeciw Kościołowi, a także świętym i 

rzeczom świętym 

bluźnierstwo  

brak budowania i pogłębiania więzów rodzinnych i 

braterskich 

brak czasu dla Boga i rodziny  

brak czasu na przebywanie z Bogiem 

brak czystości serca 

brak czystości spojrzenia 

brak dobrego przykładu rodziców 

brak i zaniedbywanie modlitwy 

brak jedności w małżeństwie 

brak koniecznej ciszy 

brak łagodności, dobroci i opanowania 

brak miłości do Boga 

brak miłości do prawdy 

brak miłości wobec bliźniego 

brak miłości wobec ojczyzny i całej rodziny ludzkiej 

brak miłości wzajemnej małżonków 

brak modlitwy 

brak modlitwy za rządzących  

brak modlitwy za zmarłych rodziców i przodków 

brak nadziei 

brak nadziei na zwycięstwo dobra 

brak opieki nad starszymi rodzicami 

brak panowania nad swoją wyobraźnią 

brak pogłębiania prawd Bożych 

brak pogłębiania wiary i nadziei 

brak posłuszeństwa wobec rodziców 

brak poszanowania ciała ludzkiego 

brak poszanowania własności osobistej, prywatnej i 

społecznej 

brak pytania Boga o Jego wolę wobec dzieci 

brak radości i dziękczynienia z tego, co posiadamy 

brak realizowania wezwania Eucharystii do miłości i 

miłosierdzia 

brak rozwoju duchowego i kulturalnego 

brak słuchania Słowa Bożego 

brak szacunku dla ciała zmarłego 

brak szacunku dla Imienia Bożego 

brak szacunku i miłości dzieci do rodziców i 

odwrotnie 

brak szacunku wobec drugiej osoby  

brak troski o dzieci i ich wychowanie  

brak troski o kondycję naszego ciała (duchową i 

fizyczną) 

brak troski o pokój 

brak uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i 

święta nakazane  

brak ufności i zaufania 

brak upomnienia braterskiego 

brak wspierania biednych 

brak wspólnej modlitwy 

brak wstydliwości 

brak wstydliwości 

brak wypoczynku  

brak wypoczynku 

brak zaangażowania w życie publiczne i polityczne 

brak zaufania i wiary w człowieka 

celowe rozbudzanie uczuć osoby żonatej lub 

zamężnej 

chciwość 

chiromancja  

chore ambicje  

cudzołóstwo 



cynizm 

czary  

czyny homoseksualne 

dążenie tylko do ziemskich celów 

dewastowanie przyrody 

dokuczanie 

donosicielstwo 

drwina 

duchowe zaślepienie 

egoistyczne używanie własnej własności 

eksperymenty na embrionach 

erotyzm 

eutanazja 

fałszowanie czeków i rachunków 

fałszywe oskarżanie 

fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo 

fanatyzm i brak szacunku dla ludzkiej wolności 

fragmentaryczne głoszenie Ewangelii 

gadulstwo 

gardzenie darem drugiego człowieka 

gardzenie starszym pokoleniem 

głoszenie Ewangelii z niewłaściwą intencją 

gniew 

gniew wobec drugiego człowieka 

gorszenie innych 

grzechy zaniedbań wobec ludzkiego nieszczęścia 

(głodu, nędzy, chorób) 

grzeszne posługiwanie się imionami świętymi 

gwałt 

hazard 

herezja 

horoskopy 

ironia 

kazirodztwo 

kłamstwo 

korupcja 

korzystanie, tworzenie, sprzedawanie i branie 

udziału w pornografii 

kpina 

kradzież 

krzywoprzysięstwo  

kupowanie rzeczy kradzionych 

kuszenie Boga,  

leczenie się niewłaściwymi środkami lub u ludzi, 

którzy nie mają odpowiedniej wiedzy i praktyki 

lekceważenie 

lekceważenie łaski Bożej, modlitwy i ofiary  

lekceważenie wezwania do nawrócenia 

lekkomyślne przyrzekanie  

lenistwo duchowe 

lenistwo i bezczynność 

lubieżność 

manipulowanie ludzkimi osądami i ocenami 

marnotrawstwo 

materializm 

milczenie, gdy miłość nakazuje mówić 

mówienie lub milczenie z miłości do siebie 

mówienie tego, co miłość nakazuje przemilczeć 

nadmierne wydatki 

nadmiernie korzystanie z TV, komputera, internetu, 

które prowadzą do przemęczenia i wyczerpania 

nadmierny krytycyzm wobec drugiego człowieka 

nadużywanie alkoholu 

nadużywanie Imienia Bożego w celu popełnienia 

zbrodni  

narażanie się bez powodu na niebezpieczeństwo 

narkotyki (zażywanie i produkcja) 

nie odwiedzanie ludzi chorych i samotnych  

nie szukanie prawdy (m.in. fałszowanie wyników 

badań) 

niecierpliwość 

nieczystość wewnętrzna 

niedostrzeganie i lekceważenie dobra i prawdy u 

innych  

niegodne przeszczepianie ludzkich narządów 

nienawiść 

nienawiść 

niepotrzebna krytyka 



niepotrzebne przysięganie 

niesłuchanie Słowa Bożego 

niesprawiedliwy podział dóbr 

nieszanowanie praw i godności człowieka 

nieszukanie woli Boga 

nieuczciwe zrywanie umów bez powodu 

nieumiarkowana zachłanność 

nieuprzejmość 

niewdzięczność 

Niewiara 

niewłaściwe traktowanie zwierząt 

niewłaściwy wybór rozrywki 

niszczenie cudzej i wspólnej własności 

niszczenie zdrowia 

noszenie pierścieni atlanta 

obłuda i udawanie 

obłudne życie 

obmowa 

obnażanie się 

obojętność 

obojętność naprawdę 

oczernianie 

odrzucenie prawdy o istnieniu Boga 

odwoływanie się do Szatana i demonów  

okaleczanie 

okradnie człowieka z czci i godności 

okrucieństwo 

okrucieństwo wobec zwierząt 

osłabianie wspólnoty Kościoła 

oszczerstwo 

oszustwa w handlu 

ośmieszanie 

oziębłość 

papierosy 

pedofilia 

pobudzanie do grzesznych czynów przez 

pożądliwość 

pochopne posądzanie bliźnich  

podatność na zwodzenie 

podawanie nauki sprzecznej z nauką Kościoła 

podtrzymywanie z upodobaniem nieczystych myśli i 

pragnień 

podwyższanie cen wykorzystując niewiedzę lub 

potrzebę drugiego człowieka 

pogarda 

poligamia 

poniżanie 

poniżanie się nawzajem małżonków 

pornografia (tworzenie, rozpowszechnianie, 

korzystanie) 

posługiwanie się medium 

pożądanie rzeczy bliźniego 

pragnienia i spojrzenia bez szacunku wobec drugiej 

osoby 

praktyki magiczne 

praktyki rzekomo mające odsłaniać przyszłość  

prostytucja (uprawianie i korzystanie) 

przekleństwo 

przesadne wymagania rodziców względem dzieci 

przesadne, kosztem ludzi, troszczenie się o 

zwierzęta 

przestępstwa podatkowe 

przymus fizyczny i psychiczny 

przymuszanie drugiego (także pracownika) do 

niekoniecznej pracy w niedziele 

przymuszanie kogoś do czynów lubieżnych 

przywiązanie się do bogactwa i szukanie tylko 

wygodnego życia 

przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych 

z własności przedsiębiorstwa 

przywłaszczanie sobie dóbr ziemskich 

pycha  

ranienie 

relatywizm moralny - mylenie swoich 

egoistycznych pragnień z głosem sumienia;  

rozmowy erotyczne 

rozpacz  

rozwód 

samobójstwo 

samogwałt 



schizma 

skąpstwo 

skłanianie do zła pochlebstwami 

spekulacja 

spirytyzm  

stała niechęć do nawrócenia 

stawianie czegoś lub kogoś ponad Pana Boga 

stosunki małżeńskie bez poszanowania 

współmałżonka 

stosunki przedmałżeńskie i małżeństwa na próbę 

symbole przeciwnych chrześcijaństwu 

symonia 

szerzenie nieprawdy 

szkodliwe mówienie prawdy i tego, co niepotrzebne 

sztuczne zapłodnienie (in vitro; inseminacja) 

szukanie tylko przyjemności w życiu 

środki antykoncepcyjne 

świadome szerzenie herezji 

świętokradztwo,  

talizmany  

terroryzm 

tłumienie wiary w innych 

tortury (psychiczne i fizyczne) 

traktowanie drugiego jak przedmiot 

uczucia nienawiści, nieżyczliwości z powodu tego, 

co mają inni 

ujawnianie tajemnicy 

umyślne przywłaszczanie sobie rzeczy pożyczonych 

uznawanie tylko niektórych prawd objawionych 

wiarołomstwo 

wojny 

wróżbiarstwo 

wróżby 

współdziałanie w przerywaniu ciąży 

współżycie oddzielone od miłości (traktowanie jako 

czystej biologii) 

współżycie, które wynika tylko z samego pożądania, 

a nie z miłości 

wstyd przed głoszeniem Ewangelii 

wulgarne poniżanie bliźnich 

wydawanie pieniędzy na rzeczy zbędne 

wydawanie pieniędzy na zwierzęta, a pominięcie 

ludzi potrzebujących 

wykluczanie potomstwa 

wymawianie Imienia Bożego nadaremno (bez 

szacunku i miłości); 

wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń 

wyrzekanie się dzieci  

wywoływanie duchów  

wywoływanie grzesznych myśli u drugiego 

człowieka 

wzbudzanie u innych pożądliwości 

zabieranie czasu swoim mówieniem   

zabijanie głosu sumienia 

zabobon 

zabójstwo  

zagarnianie i trwonienie dóbr materialnych 

zaniedbanie pogłębiania wiary 

zaniedbanie w wychowaniu religijnym swoich 

dzieci 

zaniedbywanie przekazywania i głoszenia Ewangelii 

w życiu rodzinnym i poza nim 

zatrzymanie rzeczy pożyczonych 

zazdrość 

zbędna praca w niedziele 

zbytni aktywizm 

zjawiska jasnowidztwa 

złe wykorzystanie dobrego czasu  

złożenie zeznań niezgodnych z prawdą 

zniewolenie ludzi i sprowadzanie ich do wartości 

użytkowej 

zobowiązanie pod przysięgą do dokonania złego 

czynu 

zuchwała nadzieja 

zwątpienie 

źle wykonane prace 

życie “ponad stan” 

życie tylko według tego, co się posiada a nie 

prawdziwej wartości 

życie w wolnych związkach (konkubinat) 


