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Temat 10. Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Umieć kochać Boga i ludzi”  

Kochani dowiedzieliśmy się z tego rozdziału, że Bóg powinien być dla nas najważniejszy. Ale czy jest? 

Często o Nim zapominamy. Zapominamy o modlitwie, o pójściu do kościoła…Przepraszamy Go za to i 

wiemy, że On nas kocha najbardziej na świecie i pragnie nam wszystko wybaczyć. Nie możemy zrobić 

prawdziwego powtórzenia, dlatego zróbmy rachunek sumienia. Napisz sobie odpowiedzi obok pytań. 

Następnie głęboko je schowaj, żebyś mógł/mogła do nich wrócić za kilka dni i zobaczyć , czy się 

zmieniasz. Jest to praca wyłącznie dla ciebie i nad sobą. Niech Duch Święty was wspiera. Z Panem 

Bogiem 

Rachunek Sumienia dla dzieci  

Zrób znak krzyża , zmów modlitwę Ojcze Nasz  

wycisz się i nad każdym pytaniem z rachunku sumienia się zastanów 

Czy modliłem się rano i wieczorem? 

Czy podczas modlitwy byłem skupiony? 

Czy nie przeszkadzałem innym w modlitwie? 

Czy wierzyłem we wróżby i przesądy? 

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub w żartach? 

Czy przysięgałem? 

Czy opuszczałem Mszę św. w niedziele i święta? 

Czy spóźniałem się na Mszę św.? 

Czy w kościele dobrze się zachowywałem? 

Czy słuchałem rodziców i wychowawców? 

Czy szanowałem starszych? 

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu? 

Czy paliłem papierosy lub piłem alkohol? 

Czy biłem się z kolegami? 

Czy dałem zgorszenie swoim postępowaniem? 

Czy dręczyłem zwierzęta? 



Czy myślałem lub mówiłem o rzeczach nieskromnych (nieprzyzwoitych)? 

Czy oglądałem filmy nieprzyzwoite? 

Czy bawiłem się nieskromnie sam lub z kimś innym? 

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną lub prywatną? 

Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz? 

Czy oddałem rzeczy pożyczone lub znalezione? 

Czy nie oszukiwałem? 

Czy kłamałem? 

Czy obmawiałem, plotkowałem lub oczerniałem bliźniego? 

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne? 

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad innych? 

Czy byłem łakomy? 

Czy byłem zazdrosny? 

Czy gniewałem się? 

Czy byłem leniwy w nauce i pracy? 

Który grzech popełniałem najczęściej? 

 Na koniec zmów modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga.  

Święty Augustyn powiedział tak : „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, 
wszystko inne jest na właściwym miejscu”.  Zapamiętajcie 

 

 

 


