
Tintoretto. Adam and Eve. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Adam_and_Eve_Tintoretto.jp

g&filetimestamp=20120608222638 [26.11.2012r.]

Czym jest 

GRZECH?



GRZECH jest…

„… brakiem prawdziwej 

miłości względem Boga i 

bliźniego z powodu 

niewłaściwego przywiązania 

do pewnych dóbr. Rani on 

naturę człowieka i godzi w 

ludzką solidarność”.

KKK 1849

„Grzech jest obrazą Boga […] 

przeciwstawia się miłości 

Boga do nas i odwraca od 

Niego nasze serce”.

KKK 1850
Fot. Jürgen Stroop. W: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Stroop_Report_-

_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg&filetimestamp=20080219225503 [26.11.2012r.]



GRZECH to…

„… słowo, czyn lub zamiar, którym 

człowiek świadomie i dobrowolnie 

występuje przeciwko prawdziwemu 

porządkowi rzeczy, jaki przewidziała 

Boża miłość. […]

Grzech dobrowolnie i 

świadomie sprzeciwia się 

miłości Boga i lekceważy Go”

(YOUCAT nr 315)

2012 Microsoft Corporation. http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=pi%C4%99%C5%9B%C4%87&ex=1#ai:MP9003853

27| [09.12.2012r.]

Fot. Happyme22. W: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Reagan_assassination_attempt

_3.jpg&filetimestamp=20071005014438 [09.12.2012r.]



GRZECH pierworodny

Wyrażenie „grzech 
pierworodny" nie 

oznacza osobistego 
grzechu, lecz kondycję 

ludzką pozbawioną 
pierwotnej świętości i 
sprawiedliwości, z 
jaką rodzi się każdy 

człowiek, zanim 
jeszcze zgrzeszy z 

własnej woli.

(YOUCAT nr 68)

Jacques Joseph Tissot. God's Curse. W: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tissot_God%27s_Curse.jpg?uselang=ru [09.12.2012r.]



Skutki grzechu pierworodnego:

Wszyscy ludzie są uwikłani 
w grzech Adama

Wszyscy ludzie utracili 
stan pierwotnej świętości

Każdy człowiek jest 
skłonny do zła

Każdy człowiek 
podlega śmierci

Fot. Szczery. W: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Eclipse-sz.jpg&filetimestamp=20060514114338 [09.12.2012r.]

2012 Microsoft Corporation. http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=rozpacz&ex=2#ai:MP90043122

3| [12.12.2012r.]



Podział grzechów:

Grzech

Grzech 
ciężki

Grzech 
lekki

- Całkowicie odcina człowieka od 
Boga
- Jest świadomym i dobrowolnym 
przekroczeniem Bożego prawa

- Nie został popełniony całkowicie 
świadomie i dobrowolnie
- Oddala człowieka od Boga



utrata łaski 
uświęcającej

stan 
winy

stan 
karyutrata zasług nad-

przyrodzonych

wyrzuty 
sumienia

Skutki grzechu śmiertelnego:

2012 Microsoft Corporation. W: 

http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=rozpacz&ex=2#ai:

MP900448669| [10.12.2012r.]



Siedem grzechów głównych:

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:MARTI

N_John_Great_Day_of_His_Wrath.jpg&filetimestam

p=20080310140853[10.12.2012r.]

Grzechy 
główne

Pycha

Chciwość

Nieczystość

ZazdrośćNieumiarkowanie

Gniew

Lenistwo



Grzechy cudze:

2012 Microsoft Corporation. W: http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=umowa&ex=1#ai:MP900386397|[10.1

2.2012r.]

… popełnia każdy 
kto naraża 
innych na 
popełnienie 
grzechu:

2012 Microsoft Corporation. W: http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=z%C5%82odziej&ex=1#ai:MP900407

480| [10.12.2012r.]

• namawia do grzechu
• pomaga w jego popełnieniu
• nakazuje innym czynić zło
• daje zły przykład
• chwali czyjś grzech

2012 Microsoft Corporation.W” http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=pieni%C4%85dze&ex=1#ai:MP900423616|[10.12.2012r.]



Grzechy wołające o pomstę 
do nieba:

Fot. Edward Aspera Jr. W: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lightning3.jpg&filetimestamp=20110329014158 [10.12.2012r.]



„Zły duch wciąż żyje i działa w 

świecie. Rzeczywiste zło, które 

jest w nim widoczne, nieład, 

który spotyka się w 

społeczeństwie, niespójność 

człowieka, wewnętrzne 

pęknięcie, którego jest ofiarą, są 

nie tylko następstwem grzechu 

pierworodnego, ale także 

skutkiem niegodziwego i 

mrocznego działania szatana” 

(Jan Paweł II, 24.05.1987).

Ojciec kłamstwa, Ojciec grzechu

Gustave Doré. W: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GustaveDoreParadiseLost

SatanProfile.jpg  [15.03.2013r.] 



Chrystus Pan zmartwychwstał

Zwycięstwo otrzymał;

Bo zburzył śmierć srogą

Swoją śmiercią drogą.

Alleluja, Alleluja! 

Zwalczył czarta złego

I starł głowę jego,

Człowieka grzesznego

Wydarł z mocy jego.

Alleluja, Alleluja!

Pamiętajmy jednak, że Chrystus 
zwyciężył śmierć i szatana !!!

Michel Corneille Starszy. Resurrection of Christ. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:R%C3%A9surrection

_Corneille_cartouche_central_2.jpg&filetimestamp=20110409142

202 [26.12.2012r.]  


