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2. Czcimy Jego Imię „Jestem, Który Jestem”.                6. Szanujemy godnośd mężczyzny, kobiety. 
Niesiemy modlitwę, miłośd, zaufanie.                                Bronimy trwałości wspólnoty małżeoskiej.  
Bóg nas zawsze chroni, wciąż jest nam przychylny.         Służymy  Miłości, której Pan Bóg wzorem, 
Dzięki Mu składamy i swoje oddanie.                                 Tej jednej prawdziwej, ze wszystkich największej. 
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3. Świętując dzieo Paoski, uwielbiamy Boga.                7. Pan Bóg dał nam dobra, niezbędne do życia. 
Darował nam życie, wciąż się o nas troszczy.                    Szanujemy własnośd. Dzielimy się nimi. 
Ofiarował Syna, żeby świat odkupid.                                  Chętnie pożyczamy. Cudze oddajemy. 
Chrystus przyjął mękę, cierpienie z Miłości.                      Tworzymy wspólnotę miłości z bliźnimi. 
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4. Szanujemy bliskich, żyjąc w swych rodzinach.          8. Bronimy dobrego imienia bliźniego. 
Pomagamy chętnie rodzicom, rodzeostwu.                      Uczciwi, dyskretni, szczerzy, prawdomówni. 
W modlitwie za zmarłych, wspominamy przodków.        Podążamy w prawdzie. Czerpiemy z jej źródła. 
Bóg daje nam łaskę i błogosławieostwo.                            Troskliwi o innych. W Panu Bogu ufni. 
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5. Ochraniamy życie. Od Boga jest darem.                     9. Wszystkie swe pragnienia, wszelkie pożądania, 
Nie krzywdzimy bliźnich. Pomagamy sobie.                       Wciąż przezwyciężamy. Bronimy czystości. 
Darujemy winy, przykrości, urazy,                                        Byśmy czystym sercem, widzieli bliźniego, 
Nie nosimy gniewu, ku drugiej osobie.                                Pragnąc jego dobra z prawdziwej Miłości. 
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10. Z umiarem patrzymy na dobra bliźniego, 
         Nic mu nie zazdroszcząc z tego co posiada 

                                                              Otaczamy biednych troską i opieką. 
             Mamy skarby w niebie. Pan Bóg nimi włada. 

 

ref.: Bóg dał przykazania z miłości do ludzi… 


