
Wady, albo grzechy główne, to złe skłonności, 
które zostały utwierdzone w naszym wnętrzu. Są 
one przyczynami grzechów zewnętrznych, które 
popełniamy. Można je porównać do korzeni 
drzewa, których nie widać, ale to właśnie z nich 
wyrastają wszystkie grzechy, czyli złe owoce 
zewnętrzne. Naszym zadaniem jest rozpoznać 
wady główne i walczyć z nimi, czyli podcinać te 
korzenie. 

 
Pytania w rachunku sumienia pomogą Ci rozpoznać twoje grzechy główne. 
 
CHCIWOŚĆ 
Chciwiec spory wywołuje, kto ufa - będzie nasycony. Prz 28,25 
 
Gdyby ludzie nie byli chciwi, nie trzeba by było zakładać żaluzji antywłamaniowych, wstawiać 
krat do okien, a nawet zamków w drzwi. Nie potrzebni byliby konduktorzy i kontrolerzy, i 
miliony instytucji zajmujących się, czy ktoś nie oszukuje. Ale ludzie są chciwi. Ty też. 

Z powodu chciwości: 
• Przywłaszczyłem sobie - bo leżało bez opieki, a zresztą co tam taki drobiazg 
• Jeździłem na gapę - bo te parę groszy zamiast na bilet przyda się na coś 

pożytecznego 
• Wykorzystałem cudzy błąd - bo ekspedientka pomyliła się przy wydawaniu reszty, to 

jej problem 
• Nie przyznałem się - bo stłukłem przez przypadek szybę a właściciel nie wygląda na 

biednego 
• Oszukiwałem - bo nie jestem przy forsie, a w tych automatach łatwo podmienić 

monety 
• Kradłem - bo akurat nikt nie patrzył, głupio było nie skorzystać, a w domu się nie 

przelewa 

•  
 
NA CHCIWOŚĆ NAJLEPSZA JEST HOJNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ. BEZ WYJĄTKÓW 
 
Chciwość (zachłanność) 
Czy gromadzę pieniądze i bogactwo w sposób uczciwy? Czy nie podbieram pieniędzy innym? 
Czy jestem przywiązany do tego co mam? 
Czy uważam pieniądze i bogactwo za swój cel? 
Czy trwonię pieniądze na zbędne rzeczy (np. to co mają inni koledzy i koleżanki) ? 
Czy obwiniam Boga, gdy stracę pieniądze lub gdy spotka mnie nieszczęście? 
Czy oddaję zawsze rzeczy, które mi inni pożyczyli? 
Czy dziękuję Bogu i wielbię Go za wszystko, co posiadam? 
Czy jestem skąpy? 
Czy wspieram materialnie Kościół i ubogich? 
Jak zarządzam powierzonymi mi dobrami? Czy jestem uczciwy? 
Ile serca i czasu poświęcam ludziom, a ile rzeczom (np. komputer, komórkę…)? 
Czy potrafię dawać i nie oczekiwać nic w zamian? 
Czy potrafię być anonimowym dobroczyńcą (niech nie wie lewa twoja ręka co czyni prawa)? 


