
Przesyłam wam drodzy uczniowie kolejną, tym razem 

krótsza katechezę. Następna porcja materiału obejmie łatwe, 

miłe i przyjemne sprawdzenie waszych wiadomości. 

Powodzenia ! ks. Adam 

O GRZECHACH UCZYNKOWYCH  

CZYLI OSOBISTYCH 

559. Co popełnia ten, kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, 

przestępuje prawo Boskie? 

Kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo Boskie, 

świadomie i dobrowolnie, popełnia grzech uczynkowy czyli osobisty. 

560. Cóż to więc jest grzech uczynkowy? 

Grzech uczynkowy jest to świadome i dobrowolne przekroczenie prawa Boskiego. 

561. Jakim sposobem może być popełniony grzech uczynkowy? 

Grzech uczynkowy może być popełniony myślą, mową i uczynkiem, zarówno 

dokonanym jak zaniedbanym, i to albo przeciw Bogu, albo przeciw nam samym, albo przeciw 

bliźniemu, zależnie od tego, czy prawo, które się przekracza, dotyczy wprost Boga, czy też 

nas samych czy bliźniego. 

562. Co powstaje z powtarzania tego samego grzechu uczynkowego? 

Z powtarzania tego samego grzechu uczynkowego powstaje skłonność do złego, 

zwana nałogiem. 

563. Iloraki jest grzech uczynkowy? 

Grzech uczynkowy jest albo śmiertelny albo powszedni. 

564. Co to jest grzech śmiertelny? 

Grzech śmiertelny jest to przekroczenie prawa, popełniane z wiedzą i wolą przy 

świadomości ciężkiego przewinienia. 

565. Dlaczego ten grzech nazywa się śmiertelnym? 

Ten grzech nazywa się śmiertelnym dlatego, ponieważ odwracając duszę od jej celu 

ostatecznego, pozbawia ją jej życia nadprzyrodzonego, czyli łaski uświęcającej, skazuje 

ją na śmierć wiekuistą w piekle, uśmierca zdobyte zasługi, tak, że już się nie mogą przydać 

na żywot wieczny, dopóki nie odżyją przez odzyskanie na nowo łaski; w końcu grzech 

śmiertelny czyni człowieka niezdolnym do nabywania dalszych zasług na niebo. 



566. Co to jest grzech powszedni, czyli lekki? 

Grzech powszedni, czyli lekki, jest to przekroczenie prawa, popełnione z wiedzą i 

wolą przy świadomości lekkiego przewinienia. 

567. Dlaczego ten grzech nazywa się lekkim? 

Ten grzech nazywa się lekkim, bo skoro duszy nie odwraca od jej celu ostatecznego i 

nie zadaje duszy śmierci duchowej, łatwo może być odpuszczony nawet bez spowiedzi 

sakramentalnej i stanowi pewną chorobę duszy, która z natury swej może być łatwo 

wyleczona. 

568. Które są główne skutki grzechu powszedniego? 

Główne skutki grzechu powszedniego polegają na tym, że: zmniejsza on ciepło 

miłości, usposabia duszę do grzechu śmiertelnego i czyni człowieka winnym kary 

doczesnej, którą trzeba odpokutować albo w tym życiu, albo w przyszłym. 

569. Czy wszystkie grzechy powszednie i śmiertelne są równe między sobą? 

Grzechy czy to powszednie, czy też śmiertelne nie wszystkie są między sobą równe, 

lecz jak jedne grzechy powszednie są lekkie a drugie mniej lekkie, tak też jedne grzechy 

śmiertelne są ciężkie, drugie zaś cięższe. 

570. Które grzechy śmiertelne są z natury swej najcięższe? 

Grzechy śmiertelne z natury swej najcięższe są te, które ktoś popełnia wprost przeciw 

Bogu. 

 


