
Modlitwy i części katechizmowe 

Znak Krzyża 

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. Amen. 

 

Pozdrowienie Anielskie 

Zdrowaś Maryjo, łaskiś 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. 

 

Uwielbienie Trójcy Świętej 

Chwała Ojcu, i Synowi 

i Duchowi Świętemu - 

jak była na początku, teraz, 

zawsze i na wieki wieków. 

Amen. 

 

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, 

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. 



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 i 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, żałuje za me złości 

jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłości mnie, grzesznemu, 

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

 

Akt żalu z Mszy Świętej 

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu 

i wam bracia i siostry 

że bardzo zgrzeszyłem: 

myślą, mową i zaniedbaniem 

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina 

Przeto błagam Najświętsza Maryję Pannę zawsze Dziewicę 

Wszystkich Aniołów i świętych 

i was bracia i siostry 

o modlitwę za mnie do pana Boga naszego. 



Wierzę w Boga 

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. 

 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.  

Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. 

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.  

Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący.  

Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.  

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.  

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.  

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.  

Albowiem tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Panem.  

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.  

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. 

 

Przykazanie miłości 

Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej  

i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego. 



Wieczny odpoczynek  

racz zmarłym dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

 

10 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 swego na daremno. 

3.   Pamiętaj , abyś dzień święty święcił. 

4.   Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5.   Nie zabijaj. 

6.   Nie cudzołóż. 

7.   Nie kradnij. 

8.   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9.   Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest. 

 

5 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. 

 

7 sakramentów świętych 

1. Chrzest 

2. Bierzmowanie 

3. Eucharystia 

4. Pokuta i pojednanie 

5. Namaszczenie chorych (sakrament chorych) 

6. Kapłaństwo 

7. Małżeństwo 



Formuła spowiedzi → uczymy się formuły z książeczki, którą otrzymały dzieci =) 

 

Przeistoczenie 

Własnymi słowami proszę wytłumaczyć, że jest to moment w czasie Mszy Świętej, gdy ksiądz wzywa 

Ducha Świętego, aby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. 

Dzieci powinny także pamiętać, że na Mszy Świętej ksiądz wyciąga ręce nad darami (epikleza) oraz mówi 

słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy. 

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,  

KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ  

NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,  

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. 

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ 

 

Najświętszy Sakrament 

Własnymi słowami proszę wytłumaczyć, że jest to Ciało i Krew Pana Jezusa po przeistoczeniu. Eucharystia 

jest to sakrament prawdziwego Ciała i prawdziwej Krwi Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 

Eucharystię nazywamy również: Chlebem Anielskim, Łamaniem Chleba, Wieczerzą Pańską, Stołem 

Pańskim, Sakramentem Ołtarza, Najświętszym Sakramentem.  

Warto również nauczyć się modlitwy:  

Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy Sakrament, 

teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

Post Eucharystyczny 

Post Eucharystyczny polega na nie spożywaniu pożywienia na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. 

 

Panie, nie jestem godzien… 

Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 

moja. 

 

Sumienie 

Własnymi lub tymi słowami proszę opisać, że sumienie to wewnętrzny głos w człowieku, który wzywa go 

do tego, by bezwzględnie czynił dobrze i bezwzględnie unikał zła. Jest zarazem zdolnością odróżnienia 

jednego od drugiego. W sumieniu mówi do człowieka Bóg. 

 

Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny? 

Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne 

przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 



Co to jest grzech lekki, czyli powszedni? 

Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy,  

lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne. 

 

7 grzechów głównych 

1. Pycha 

2. Chciwość 

3. Nieczystość 

4. Zazdrość 

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 

6. Gniew 

7. Lenistwo 

 

5 warunków dobrej spowiedzi 

1. Rachunek sumienia 

2. Żal za grzechy 

3. Mocne postanowienie poprawy 

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. 

 

Rachunek sumienia 

Własnymi słowami proszę opisać czym jest rachunek sumienia. Można to uczynić np. tak: 

Rachunek sumienia to jeden z 5 warunków dobrej spowiedzi; jego celem jest przygotowanie chrześcijanina 

na spowiedź. Rachunku sumienia nie należy traktować wyłącznie jako spisu złych uczynków. Trzeba odkryć 

również przyczyny złego postępowania, żeby móc je wyeliminować w przyszłości. Ważne jest także, aby 

człowiek, który wykonuje rachunek sumienia, był wobec siebie uczciwy i nazywał zło po imieniu. 

Uczciwość ta dotyczy również dostrzegania swoich zalet i dobrych uczynków. Rachunek sumienia jest 

całościowym spojrzeniem na własne życie – by zobaczyć i dobro i zło. W rachunku sumienia pomagają nam 

10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, 8 błogosławieństw i kazanie na górze z Ewangelii. 


