
Religia – klasa 7 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przesyłam materiał na katechezę w dniu 27 marca 2020 r. 

 

Temat: Sumienie i jego rodzaje. 

1. Co to jest sumienie? 

- to głos Pana Boga we wnętrzu człowieka skłaniający do czynienia dobra i 

unikania zła. 

- to najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka. 

 

2. Czy sumienie ma strukturę statyczną? 

- sumienie nie jest strukturą statyczną, trzeba je ciągle formować, właściwie 

rozwijać, kształtować, pielęgnować. 

 

3. Do czego można by porównać sumienie? 

- można powiedzieć, że sumienie podobne jest do oka, które nie „wymyśla” 

sobie świata, lecz go widzi, czyli dostrzega to, co prawdziwie istnieje. Jeśli oko 

jest zdrowe - widzi wszystko właściwie, jeśli chore - może deformować obraz 

rzeczywistości. 

4. Jakie znasz rodzaje sumienia wypaczonego, źle uformowanego? 

- sumienie szerokie, 

- sumienie faryzejskie, 

- sumienie skrupulanckie. 

5. Co to jest sumienie szerokie? 

- to sumienie, które wcale lub prawie wcale nie reaguje na zło. Osoby o takim 

sumieniu uważają się za niewinne, ponieważ „nikogo nie zabiły, nie okradły i nie 

spaliły. Ten rodzaj sumienia pojawia się u ludzi, którzy nie zastanawiają się nad 

sobą, nie robią rachunków sumienia, nie rozważają nauki Chrystusa, nie 

przystępują do sakramentu pokuty, a ciągle się usprawiedliwiają przed sobą 

oraz innymi i ustawicznie zestawiają z osobami „gorszymi” od siebie. 

6. Co to jest sumienie faryzejskie? 

- to sumienie, które napomina w błahych rzeczach a milczy w sprawach 

poważnych. Widzi drzazgę w oku bliźniego a we własnym belki nie dostrzega. 

7. Co to jest sumienie skrupulanckie (sumienie skrupulata)? 

- to takie sumienie, które doszukuje się wielkiego zła w czynach, które 

obiektywnie nie są bardzo szkodliwe. Skrupulatowi wydaje się, że ciągle 

popełnia grzechy ciężkie i dlatego boi się przystępować do Komunii św. Ludzie 

ci potrafią nieraz całymi godzinami lub dniami zastanawiać się nad tym, czy ich 

uczynki były grzechami ciężkimi, lekkimi, czy też nie były w ogóle żadnym złem. 



Te rozważania nigdy nie doprowadzają ich do znalezienia szukanego 

rozwiązania. Dość często pojawia się u nich jeszcze obawa, czy się dobrze 

spowiadają, czy wyznali dobrze swoje grzechy, czy szczerze żałowali, czy 

spowiedź była dobra, czy nie należy jej jeszcze raz powtórzyć itp. 

8. Na czym polega formowanie sumienia? 

- na takim kształtowaniu sumienia, aby odkrywało to, co „naprawdę” jest dobre 

lub złe. 

9. Co zrobić, żeby właściwie ukształtować sumienie? 

Sumienie można też porównać do zegarków, których zadanie polega na 

ukazywaniu prawdziwego czasu. Zegarek jest tym lepszy, im dokładniejszy 

pokazuje czas. Bywają jednak zegarki, które śpieszą lub spóźniają się. 

Wymagają one uregulowania według jakiegoś zegara wzorcowego, np. według 

czasu podawanego przez radio.  

Dlatego, jeśli chcemy właściwie uformować nasze sumienie, powinniśmy: 

- modlić się o dobre sumienie, 

- poznawać zasady moralne, 

- robić systematyczny rachunek sumienia, 

- regularnie spowiadać się, 

- korzystać z doświadczenia innych osób (np. spowiednika). 


