
Klasa 8   

Religia  2 czerwiec  

Dzień dobry. Drodzy uczniowie w poprzednich katechezach przedstawiłam 

Wam wykroczenia przeciw poszczególnym przykazaniom. Dzisiaj skupimy się 

na szerszym znaczeniu pierwszego przykazania.  

Zapisz temat. 

Temat:  Bóg domaga się należnej czci.  

Przeczytaj: 

 

We współczesnym świecie możemy zaobserwować z jednej strony brak wiary 

w Boga, z drugiej zaś – wiarę we wpływ na nasze życie wróżb, magii, 

horoskopów, układu gwiazd itp.  

Dlaczego człowiek ulega pokusie okultyzmu: wróżbiarstwu, magii, czarom? Co 

zagraża człowiekowi poddającemu się okultyzmowi? 

 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że ,,Bóg może objawić przyszłość 

swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska 

polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości 

i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie’’ (Katechizm 

Kościoła Katolickiego  2115).  

Mimo to wróżbiarstwo, magia, czary pociągają dziś wielu ludzi. Praktyki 

okultystyczne wiążą się z tajemniczością, która pobudza ludzką ciekawość. 

Ponadto człowiek – z natury religijny – potrzebuje czcić coś lub kogoś 

większego od siebie i do niego odnosić swe życie, jeśli jednak utracił wiarę 

w Boga, wówczas poszukuje innej drogi zaspokojenia tej potrzeby, znajdując je 

na przykład w praktykach magicznych. 

Postawa taka jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, które 

mówi: ,,Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mn’’, gdyż jest sprzeczna ze 

czcią 

i szacunkiem które należą się jedynie Bogu.  

Dlatego ,,należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do 

Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające 

rzekomo odsłaniać przyszłoś’’. 

Mianem współczesnego nowoczesnego pogaństwa określana jest magia, która 



daje poczucie władzy tajemnej nad innymi oraz wmawia człowiekowi, iż to on 

sam jest boski i ma boską władzę. ,,Wszystkie praktyki magii lub czarów – uczy 

Katechizm Kościoła Katolickiego – nawet zmierzające do zapewnienia zdrowia 

człowieka, są sprzeczne z cnotą religijności’’. Zasługują one na szczególne 

potępienie ,,gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi 

lub uciekanie się do interwencji demonów’’.  

Praktyki okultystyczne są nie tylko grzechem, ale stanowią również duże 

niebezpieczeństwo dla człowieka. Mogą spowodować zniewolenie demoniczne, 

które przejawia się w osłabieniu religijności, trudnościach w modlitwie i 

przyjmowaniu sakramentów, lękach, depresjach, bluźnierczych myślach.  

Świadectwa egzorcystów dowodzą, jak wielki wpływ ma szatan, gdy człowiek 

otwiera mu dostęp do swego życia, swej psychiki i duszy poprzez okultystyczne 

praktyki. 

Zapisz notatkę: 

  

Odwoływanie się do praktyk magicznych, amuletów czy horoskopów wskazuje 

na słabość wiary i brak rozumu. Taka postawa jest próbą zrzucenia z siebie 

odpowiedzialności za swoje życie, szukaniem pewności zamiast wiary i nadziei 

położonej w Bogu. Chrześcijanin nie może kierować się w swoim życiu 

zabobonem, ale rozumem wspartym doświadczeniem, wiarą i nadzieją. 

Wszelkiego rodzaju praktyki wróżbiarskie są złamaniem pierwszego 

przykazania. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPbHcGEgquE 

Jeszcze nie wszyscy dostarczyli mi zadania, a zbliża się koniec roku. Zadań było 

kilka począwszy od tematu Wielkanoc – Uczniowie z Emaus. E-mail 

aniaosinska1@wp.pl lub na telefon -numer 661 918 638.  

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia 

Anna Osińska 
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