DEKALOG

(starogreckie - δεκάλογος = dekalogos, dziesięć słów. Hebrajskie - = עשרת הדיברותAseret ha-Dibrot ).

To zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie
wyznawców Judaizmu, a następnie przyjęty przez Chrześcijan.
«Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał
cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na
niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem
tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie
miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do
czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych
rzeczy2. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać
wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz
przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych
bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w
siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij
ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz
zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu
kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał
żony4 bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego»;
Czytaj lub słuchaj Wj, 20, 1-21: http://www.biblijni.pl/Wj,20,1-21
Wj 20, 1-17 - Dekalog stanowi syntezę całej religii i moralności ST.
Por. Pwt 5,6-21.
Także NT nakazuje jego zachowanie jako warunek zbawienia (Mk 10,17-22 par.).
Wj 20, 7 - Zakaz ten dotyczy nie tylko nadużycia imienia Bożego do magii, lecz także
krzywoprzysięstwa (Kpł 19,12) i wymawiania go bez czci.
Wj 20, 8 - Tzn. wyłączyć spośród innych dni i poświęcić czci Bożej oraz odpoczynkowi
(por. Pwt 5,13nn).
Wj 20, 17 - Por. Pwt 5,21, gdzie żonę traktuje się jako osobę nie wchodzącą w pojęcie
własności (domu) jej męża. Ta właśnie redakcja jest prawdopodobnie pierwotna.
Wj 20, 22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia",
tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.
Wj 20, 24 - Inni tłum.: "pojednania". Zob. przypis do Kpł 3,1.
Biblia w MP3 - słuchaj!
Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl

«Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz
miał bogów innych oprócz Mnie2. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na
niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu
ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w
trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w
tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia
Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze
Jego imię do czczych rzeczy. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg
twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest
szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja
córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani
obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i
ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój,
ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Czcij
swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze
powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie
będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa3. Nie
będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego
pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do twojego bliźniego». e słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze
spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu
tablicach kamiennych i dał mi je.
Czytaj lub słuchaj; Pwt, 5, 1-22: http://www.biblijni.pl/Pwt,5,1-22
Pwt 5, 1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).
Pwt 5, 7 - Stwierdzenie, że Bóg jest jeden i bezpośrednio przebywa wśród swego ludu.
Pwt 5, 20 - Liczby wierszy w nawiasach - wg LXX.
Biblia w MP3 - słuchaj!
Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl

Pytania o Dekalog:
http://mateusz.pl/pow/powdekalog.htm

Nie czyń obrazu:
https://kosciol.wiara.pl/doc/399
8349.Nie-bedziesz-czynil-obrazu

VIDEO: 10 Przykazań
I - https://youtu.be/XmJYtTkWqBc
II - https://youtu.be/rGUebnxCfYU
III - https://youtu.be/VzcuUx9uvLQ
IV - https://youtu.be/y2_5krg3Acs
V - https://youtu.be/HhFRUn0gIvY
VI - https://youtu.be/owLw5YPxVgc
VII - https://youtu.be/qry6n-dN4HA
VIII - https://youtu.be/h5m3mPdXJDM
IX, X - https://youtu.be/rkps2dRP3lo

PRZYKAZANIA

N OW E

J 15, 12-16: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca .
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec,
o cokolwiek Go prosicie w imię moje”.
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354
https://www.biblijni.pl/czytania_slubne/27_ewangelia_przykazanie_milosci.html
Mk 12, 28b-34: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań»? Jezus odpowiedział: «Pierwsze
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od
tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować
bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc,
że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego». I nikt już nie
odważył się więcej Go pytać.
https://wbiblii.pl/szukaj/Mk%2012,28b-34
http://www.biblijni.pl/Mk,12,28-34

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

180 Sekund - Przykazania Kościelne
https://youtu.be/HgsOmgCzFUU?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L

Grzechy przeciwko V przykazaniom
Kościelnym
https://youtu.be/b2LKLlfnqYM

VIDEO: 5 Przykazań Kościelnych
I - https://youtu.be/aGyb5y7ha04?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L
II - https://youtu.be/Y1cjU-Iw_0A?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L
III - https://youtu.be/hCDhwiHNMI0?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L
IV - https://youtu.be/0FXZDyDSWEU?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L
V - https://youtu.be/Y3f_fntuAdY?list=PL4tLAXTyV598Q9aGXkqjeb-1hI4V-uS_L

http://www.katechizm.opoka.org.pl/

Czytaj Kodeks
. Prawa Kanicznego:
https://www.katolicki.net/ftp/
kodeks_prawa_kanonicznego.p
df
http://www.intratext.com/x/p
ol0025.htm
https://kuria.pl//instytucje/dok
umenty-kosciola/KodeksPrawa-Kanonicznego-z-1983roku_95

św. Pius X - Encyklika "Pascendi dominici gregis" - O zasadach modernistów
Pius XI - Encyklika "Quas Primas" - O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla
Pius XI - Encyklika "Mortalium Animos" - O popieraniu prawdziwej jedności religii
Pius XII - Encyklika "Mediator Dei" - O Świętej Liturgii
Pius XII - Encyklika "Sacra Virginitas" - O świętym dziewictwie
Pius XII - Encyklika "Invicti athletae Christi" (Niezwyciężony Atleta Chrystusa) - O św. Andrzeju Boboli
Jan XXIII - Encyklika "Sacerdotii nostri primordia" - w stulecie śmierci św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars
Paweł VI - Encyklika "Mysterium Fidei" (Tajemnica Wiary)- W sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu
Benedykt XVI - Encyklika "Deus Caritas est" (Bóg jest Miłością) - O miłości chrześcijańskiej
Benedykt XVI - Encyklika "Spe Salvi" - O chrześcijańskiej nadziei
Franciszek (oraz Benedykt XVI) - Encyklika "Lumen Fidei" - O Wierze - http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&podgrupa=92&doc=166
Encykliki s. 1 - 599, Adhortacje 600 - 1319, Papieża Jana Pawła II https://portal.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/encykliki_i_adhortacje_Jana_Pawla_II.pdf

https://diecezja.pl/aktualnosci-typ/konferencjaepiskopatu-polski/

https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy
https://diecezja.pl/dokumenty/

REDAKCJE KATOLICKIE:
REDAKCJA PROGRAMÓW KATOLICKICH im. Ks. Prof. Andrzeja Baczyńskiego TVP 3 KRAKÓW

ul. Krzemionki 30, 30-995 Kraków
+48 12 261 52 11
www.tvp.pl/krakow
Kierownik Redakcji:
ks. Andrzej Gołębiowski SDB
Realizacja programów Wiara i życie
Redaktor:
Joannna Adamik
wiaraizycie@gmail.com
Realizacja filmowa i montaż:
Katarzyna Katarzyńska
“CUDA I ŁASKI BOŻE”

Miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo AZ
ul. Kazimierza Wielkiego 18/7 30-074 Kraków
www.cudaboze.pl
mh@stanislawbm.pl
Redaktor naczelny: Henryk Bejda
“DOBRE NOWINY”

Miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Rafael
ul. Rękawka 51 30-535 Kraków
tel. 12 314 27 80 lub 515 766 172
dobrenowiny@rafael.pl
Redaktor naczelna: Małgorzata Pabis

DWUMIESIĘCZNIK “MATERIAŁY HOMILETYCZNE”

ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków
tel. +48 12 422 21 78
mh@stanislawbm.pl
EKSPRES HOMILETYCZNY

ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków
tel. +48 421 52 17
www.ekspreshomiletyczny.pl
“CHIT – CHRYSTUS I TY”

Kurier Wydawnictwa św. Stanisława BM
ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków
tel. +48 421 52 17
wydawnictwo@stanislawbm.pl
www.wydawnictwo.stanislawbm.pl
KRAKOWSKA EDYCJA “GOŚĆ NIEDZIELNY”

ul. Wiślna 12a, 31-007 Kraków
tel. + 48 12 421 49 83
krakow@goscniedzielny.pl
www.goscniedzielny.pl/
Redaktor odpowiedzialny:
ks. mgr Ireneusz Okarmus

„LIST”

Miesięcznik Katolickich
ul. Dominikańska 3/12, 31-043 Kraków
+48 12 429 54 79 redakcja@list.media.pl

www.list.media.pl

“NIEDZIELA MAŁOPOLSKA”

Dodatek do Tygodnika Katolickiego “Niedziela”
ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
+48 515-082-902
redakcja.krakow@niedziela.pl www.niedziela.pl
„DROGA DO BIERZMOWANIA”

ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
+48 12 346 20 05
redakcja@droga.com.pl
www.droga.com.pl
„RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY”

Kwartalnik
ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków
+48 12 394 56 76; fax. +48 12 422 56 90
rbl@ptt.net.pl
www.rbl.ptt.net.pl
REDAKCJA PROGRAMÓW KATOLICKICH PRZY TVP 3 KRAKÓW

ul. Krzemionki 30, 30-995 Kraków
+48 12 261 52 11
www.tvp.pl/krakow
Redaktor naczelny:
ks. Andrzej Gołębiowski SDB
RADIO PLUS KRAKÓW

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
+48 12 424 44 44 (sekretariat: krakow@radio-plus.pl)
tel. +48 12 424 44 00 (dział reklamy: reklama.krakow@radio-plus.pl)
+48 12 424 44 48 (dział promocji: promocja.krakow@radio-plus.pl)
www.krakow.radioplus.pl
Dyrektor:
ks. mgr lic. Robert Pietrzyk, wiceprezes Porozumienie Radiowe PLUS sp. z o.o.
„WYCHOWAWCA”

Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 31-027 Kraków
+48 12 423 23 24
redakcja@wychowawca.pl
www.wychowawca.pl
„ŹRÓDŁO”

Tygodnik Rodzin Katolickich
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków
+48 12 423 22 57 redakcja@zrodlo.krakow.pl www.zrodlo.krakow.pl
Asystenci kościelni: ks. Jan Olszewski; ks. Roman Sławeński

