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7. powstrzymywania się od wszystkich aktów, które są zakazane przez ekskomunikę latae
sententiae
;

8. unikania ekskomunikowanych w czasie spełniania obowiązków religijnych, a także w innych
okolicznościach, w tym w rozmowach i przy stole;

9. nie uczestniczenia we mszy św. i kulcie Bożym sprawowanym przez duchownych żyjących w
publicznym konkubinacie.

W następnych latach ich liczba zmniejszyła się do pięciu. I tak już pozostało do dziś.
Ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła w Europie było ukazanie się Małego Katechizmu
napisanego w 1556 r przez jezuitę, apostoła Niemiec, Piotra Kanizego. Zapisał on pięć
przykazań i ocenił jako „bardzo święte” Na tym opracowaniu wzorowały się późniejsze
katechizmy. W nauczaniu polskiego Kościoła katolickiego ta tematyka zajmuje również doniosłe
miejsce. Tradycyjne sformułowania przykazań, które na pewno potrafi wyliczyć każdy dorosły
człowiek, zostały napisane i przyjęte przez Episkopat Polski w 1948 r. Przypomnijmy: 1ustanowione przez Kościół dni święte święcić; 2- w niedzielę i święta we Mszy św. nabożnie
uczestniczyć; 3- posty nakazane zachowywać; 4- przynajmniej raz w roku spowiadać się i w
czasie wielkanocnym komunię święta przyjmować; 5- w czasach zakazanych zbaw hucznych
nie urządzać.

Na podstawie tego krótkiego rysu historycznego, można stwierdzić, że w Kościele
katolickim nie trzymano się raz ustalonej treści przykazań, ulegały one ewolucji, zatem nie
dzieje się tak tylko w dzisiejszych czasach. Uważano, że należy dostosować je do aktualnych
potrzeb religijnych i moralnych wiernych, tak aby pomóc rozeznawać bieżące kłopoty.

Nigdy też nie były rozumiane jako niezależne i nowe zobowiązania moralne nałożone na
wiernych przez Kościół, ale jako zakorzenione w przykazaniach Bożych oraz w przykazaniu
miłości.

Przytoczona powyżej wersja doczekała się kolejnych poprawek. Kongregacja Doktryny Wiary w
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1998 r. w dokumencie „Corrigenda”, będącym swoistą korektą Katechizmu Kościoła
Katolickiego, podała najnowszą, obowiązującą katolików wersję.

Mimo oficjalnych i dotyczących całego Kościoła zmian to niejednokrotnie nadal drukowano
w książeczkach, czy podręcznikach do katechezy starą wersję przykazań. Wprowadzało to
bałagan, zaburzało poczucie bezpieczeństwa. Ogólnie słyszano, że coś się zmienia, tylko
dokładnie nie wiadomo co. I przez jakiś czas naprawdę nieliczni znali obowiązującą treść,
głównie ci, którzy wówczas mieli dostęp do Internetu. Właśnie tam znajdowano aktualne
informacje. Ten brak wiedzy utrudniał nie tylko pracę duszpasterską, katechezę, ale przede
wszystkim życie zwykłego człowieka. Nie zamierzam rozważać dlaczego powstała taka
dezinformacja. Jednak sądzę, że należy z tej lekcji wyciągnąć wnioski.
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