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MAŁY KATECHIZM 

Znak krzyża 

 

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 od złego. Amen. 

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. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz, i zawsze i na 

wieki wieków. Amen. 

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. 

Przykazanie miłości 

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

wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 
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Dekalog = Dziesięć Przykazań Bożych 

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. 

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. 

Przykazania kościelne 

1. W niedzielę 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. 

Siedem Sakramentów Świętych 

1. Chrzest. 

2. Bierzmowanie. 

3. Najświętszy Sakrament. 

4. Pokuta. 

5. Namaszczenie chorych. 

6. Kapłaństwo. 

7. Małżeństwo. 

Pięć warunków dobrej spowiedzi 

1. Rachunek sumienia. 

2. Żal za grzechy. 

3. Mocne postanowienie poprawy. 

4. Spowiedź szczera. 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu 

i bliźniemu. 

Najważniejsze dobre uczynki 

1. Modlitwa. 

2. Jałmużna. 

3. Post. 
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FORMUŁA SPOWIEDZI 

Dziecko 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Ksiądz 

Na wieki wieków. Amen. 

Dziecko 

Jestem uczniem klasy III. 

Tymi słowami mówisz księdzu kim jesteś, aby wiedział coś o Tobie. Jak podrośniesz 

będziesz mówił: Jestem uczniem klasy IV, V, liceum/technikum, studentem itp. 

Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. 

Od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz kiedy) 

pokutę zadaną odprawiłem (lub nie i dlaczego), a dalej jest tak samo. 

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: 

W tym miejscu wyznajesz swoje grzechy. 

więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję 

poprawę, i proszę Cię, Ojcze, o pokutę i rozgrzeszenie. 
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Ksiądz 

Kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia. 

Dziecko 

(cicho modlisz się i prosisz Boga aby o miłosierdzie – aby przebaczył ci grzechy) 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. 

po słowach kapłana: „ I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego” odpowiadasz: 

Amen. 

Ksiądz 

Wysławiajmy Boga, bo jest dobry 

Dziecko 

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

Ksiądz 

Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju. 

Dziecko 

Bóg zapłać. Szczęść Boże. 

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. 

Całując stułę kapłana wyrażasz szacunek do Pana Boga. 

Idź przed ołtarz, podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez 

spowiednika. Jeśli zapomnisz o pokucie odmów dowolną modlitwę jako dziękczynienie 

za spowiedź. 
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MSZA ŚWIĘTA 

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. 

Przy słowach „moja wina” uderzamy się w pierś. 

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * 

wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * 

o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

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 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * 

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * 

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego jednorodzonego, * 

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * 

Bóg z Boga, * Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * 

Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * 

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba * 

i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem. * 

Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * 

Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. * 

Wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * 

I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych; * 

a Królestwu Jego nie będzie końca. * 

Wierzę w Ducha Świętego, * Pana i Ożywiciela, * 

który od Ojca i Syna pochodzi, * 

który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * 

który mówił przez proroków. * 
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Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * 

Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. * 

Oczekuję wskrzeszenia umarłych. * 

I życia wiecznego w przyszłym świecie. * Amen. 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. 

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. 

Hosanna na wysokości. 

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 

Hosanna na wysokość 

Dialogi podczas Mszy 

L – Lektor (osoba, która czyta), K – Ksiądz, W – Wierni.  

1) Po czytaniu 

L: Oto Słowo Boże. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

2) Przed Ewangelią 

K: Pan z Wami. 

W: I z Duchem Twoim. 

K: Słowa Ewangelii wg św. Mateusza (lub: Marka, Łukasza, Jana) 

W tym czasie robimy znak krzyża na czole, ustach i sercu 

W: Chwała Tobie Panie. 

3) Po Ewangelii 

K: Oto Słowo Pańskie. 

W: Chwała Tobie Chryste. 

4) Po przygotowaniu darów 

K: Módlcie się aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. 

W: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a 

także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 
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5) Na początku Modlitwy Eucharystycznej 

K: Pan z Wami. 

W: I z Duchem Twoim. 

K: W górę serca. 

W: Wznosimy je do Pana. 

K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W: Godne to i sprawiedliwe. 

6) Po przeistoczeniu 

K: Oto wielka Tajemnica wiary 

W: Głosimy śmierć, Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie* 

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

lub: 

K. Wielka jest tajemnica naszej wiary. 

W. Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha, * głosimy śmierć 

Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale. 

lub: 

K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. 

W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś 

Zbawicielem świata. 

lub: 

K. Tajemnica wiary. 

W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci. 

7) Przed Komunią Świętą 

K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani 

na Jego ucztę. 

W: Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, 

a będzie uzdrowiona dusza moja. 


