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Znak Krzyża świętego
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.
Modlitwa do Trójcy Świętej
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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Tajemnice Różańca Św.
TAJEMNICE RADOSNE
Odmawia się w poniedziałki i soboty.
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
TAJEMNICE ŚWIATŁA
Odmawia się w czwartki.
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i
wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii, będącej
sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.
TAJEMNICE BOLESNE
Odmawia się we wtorki i piątki.
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
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TAJEMNICE CHWALEBNE
Odmawia się w niedziele i środy
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela
nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego.
Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do
piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na
niebiosa,
siedzi
po
prawicy
Boga
Ojca
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół
powszechny,
świętych
obcowanie,
grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
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Akty strzeliste

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny,
prawdziwy.
Wierzę, coś objawił. Boże, Twe słowo mylić nie może.
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący,
miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne
zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko
miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro
nieskończone.
Akt żalu
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy
dążącemu.
Dziesięć przykazań Bożych
„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli”.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego,
nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dni święte święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
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5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa
bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

przeciw

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca
swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli
swoich. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego.
Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we
Mszy Świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
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Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro
wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Siedem sakramentów
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.
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5 warunków dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i
siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję,
zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was,
bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga
naszego.
Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i
błogosławiona. O Pani nasza. Orę-downiczko nasza.
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem
swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
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Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku
pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, doprowadź mnie do
żywota wiecznego. Amen.
Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z
Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto Ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się
stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca
nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim
wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i
krzyż
do
chwały
zmartwychwstania
zostali
doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Zapamiętaj
1. Jak nazywamy nauczanie Jezusa?
Nauczanie Jezusa nazywamy katechezą.
2. Co to jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
3. W jaki sposób Pan Jezus nas zbawił?
Pan Jezus zbawił nas przez swoją mękę, śmierć i
zmartwychwstanie.
4. Kim są apostołowie?
Apostołowie byli uczniami Jezusa, wybranymi przez
Niego do grona Dwunastu.
5. Co było zadaniem apostołów?
Zadaniem apostołów było dawanie świadectwa o życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa oraz głoszenie
Jego nauki.
6. Co to jest cud?
Cud to niezwykłe zjawisko, przez które Bóg daje
ludziom znak, aby umocnić ich wiarę.
7. Dlaczego Jezus oddał za nas życie na krzyżu?
Jezus oddał za nas życie na krzyżu, ponieważ bardzo
nas kocha i pragnie, abyśmy mieli życie wieczne.
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8. Co to są przykazania?
Przykazania to Boże drogowskazy, które prowadzą nas
do nieba.
9. Do czego wzywa nas pierwsze przykazanie Boże?
Przykazanie pierwsze „Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną” uczy nas, że całym życiem mamy
pokazywać, iż Bóg jest dla nas najważniejszy.
10. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?
Przykazanie drugie „Nie będziesz brał imienia Pana,
Boga twego, nadaremno” przypomina nam, że imię
Boga jest święte i że należy je wymawiać z szacunkiem.
11. Do czego wzywa nas trzecie przykazanie
Boże?
Przykazanie trzecie „Pamiętaj, abyś dni święte święcił”
przypomina nam o radosnym spotkaniu z Bogiem na
Mszy Świętej oraz o spędzaniu dni świątecznych
wspólnie z rodziną.
12. Czego oczekuje od nas Bóg w czwartym
przykazaniu?
W przykazaniu czwartym „Czcij ojca swego i matkę
swoją” Bóg oczekuje od nas, abyśmy kochali rodziców,
dobrze o nich mówili i byli im posłuszni.
13. Czego Bóg uczy nas w piątym przykazaniu?
W przykazaniu piątym „Nie zabijaj” Bóg uczy nas
szanować swoje oraz cudze życie i zdrowie, ponieważ
są Jego darami.
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14. Do czego wzywa nas Bóg w szóstym i dziewiątym
przykazaniu?
Bóg w przykazaniach „Nie cudzołóż” oraz „Nie pożądaj
żony bliźniego swego” wzywa nas do czystości serca,
wstydliwości i skromności.
15. Co nam nakazuje siódme i dziesiąte
przykazanie?
W przykazaniach „Nie kradnij” i „Nie pożądaj rzeczy
bliźniego swego” Bóg uczy nas, abyśmy szanowali to,
co jest nasze, cudze i wspólne.
16. Do czego Bóg wzywa nas w ósmym
przykazaniu?
W przykazaniu ósmym „Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw bliźniemu swemu” Bóg uczy nas
mówić prawdę i żyć nią.
17. Co to jest Ewangelia?
Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu. Została
napisana przez ewangelistów: Mateusza, Marka,
Łukasza i Jana.
18. Co to jest Kościół?
Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Boga i
naśladują Jezusa.
19. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca to życie Boże w nas.
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20. Co to są sakramenty święte?
Sakramenty święte to dary Jezusa. W nich Pan Jezus
daje nam łaskę uświęcającą i w ten sposób umacnia nas
w drodze do nieba.
21. Co to jest chrzest święty?
Chrzest święty to sakrament, w którym Pan Jezus czyni
nas dziećmi Bożymi, gładzi grzech pierworodny i daje
nam życie Boże, czyli łaskę uświęcającą.
22. Co to jest grzech?
Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, brak miłości
do Niego i wiary w Jego dobroć, wybranie własnej
drogi.
23. Co jest skutkiem grzechu?
Przez grzech człowiek zrywa przyjaźń z Bogiem i
odchodzi od Niego. Pan Jezus jedna nas z Bogiem,
odpuszczając nam grzechy.
24. Na czym polega nawrócenie?
Nawrócenie polega na przyjęciu Bożej miłości, którą
objawił nam Pan Jezus.
25. Co to jest sumienie?
Sumienie to głos Boga, który pomaga nam odróżniać
dobro od zła i ostrzega nas przed złem.
26. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia to przypominanie sobie wszystkich
popełnionych grzechów.
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27. Kiedy żal za grzechy jest doskonały?
Żal za grzechy jest doskonały, gdy wypływa z miłości
do Boga i prowadzi do mocnego postanowienia
poprawy.
28. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy to zmiana postępowania
na lepsze, to chęć unikania grzechów i okazji do nich.
29. Co to jest spowiedź?
Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich
grzechów przed kapłanem.
30. Czym jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie jest wynagrodzeniem i naprawieniem
krzywd wyrządzonych bliźniemu oraz odprawieniem
pokuty zadanej przez kapłana.
31. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakramenty
Eucharystii i kapłaństwa?
Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i
kapłaństwa w Wielki Czwartek podczas Ostatniej
Wieczerzy. Była to pierwsza Msza Święta.
32. Czym jest Msza Święta?
Msza Święta jest ucztą ofiarną, w czasie której
jednoczymy się z Chrystusem.
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33. Z jakich części składa się Msza Święta?
Części Mszy Świętej;
 obrzędy wstępne,
 liturgia słowa,
 liturgia eucharystyczna,
 obrzędy zakończenia.
34. Co czyni Pan Jezus w czasie każdej Mszy
Świętej?
W czasie każdej Mszy Świętej Pan Jezus ofiaruje się za
nas pod postaciami chleba i wina.
35. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament to Ciało i Krew Chrystusa pod
postaciami chleba i wina.
36. Co to jest Komunia Święta?
Komunia Święta to przyjęcie pod postacią chleba
prawdziwego Ciała Jezusa i zjednoczenie się z Nim.
37. Z jakich części składa się różaniec?
Różaniec składa się z czterech części;
 Tajemnice radosne.
 Tajemnice światła.
 Tajemnice bolesne.
 Tajemnice chwalebne.
38. Co to jest Adwent i jak długo trwa?
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na
przyjście Jezusa i trwa 4 tygodnie.
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39. Co to jest Wielki Post i jak długo trwa?
Wielki Post to czas łaski, pokuty i nawrócenia. Trwa 40
dni.
40. Czego pamiątką jest niedziela?
Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania
Jezusa.
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