Mały Katechizm
1.
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.
2.
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.
3.
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku
pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
4.
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.
5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
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.
6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
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 okresach
pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
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8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa
9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie

10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej
11. CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość
12. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

13. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe 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 Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna
14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
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5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych
15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych pogrzebać
16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo
17. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU
* Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo
mylić nie może.
* Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i
wieczne zbawienie.
* Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. 4 Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty
Dobro nieskończone.
* Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie
odpuszczam bliźniemu.
18. 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 miedzy nami. Zdrowaś Maryjo...
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za
zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali
doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Pytania i odpowiedzi
1. Czym jest wiara?
Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka ( rozumu i woli) do Boga, który się objawia
poprzez czyny i słowa. Ma podwójny wymiar: przylgnięcie do Osoby i do prawdy.
2. Czy człowiek za pomocą rozumu może poznać Boga?
Obserwując ład i piękno świata oraz słuchając głosu swego sumienia, człowiek może poznać Boga
jako przyczynę i cel wszystkiego.
3. Jakie są motywy objawienia się Boga człowiekowi?
Przez miłość Bóg objawił się, ofiarował człowiekowi. W ten sposób daje On odpowiedź ostateczną i
wyczerpującą na pytania dotyczące sensu i celu ludzkiego życia.
4. Kiedy i jak Bóg przemówił do człowieka?
Bóg objawił się pierwszym rodzicom, a po upadku w grzech obiecał im zbawienie i ofiarował swoje
przymierze. Kształtował swój lud i przemawiał przez proroków, przygotowując do przyjęcia
zbawienia przeznaczonego dla całej ludzkości . W pełni objawił się posyłając swego Syna.
5.Czym jest Pismo Święte?
Pismo Święte to księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę
Bożą.
6. Kto jest autorem Pisma Świętego?
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który dał natchnienie ludzkim autorom. W ten sposób daje nam
pewność, że ich pisma zawierają bezbłędnie zbawczą prawdę.
7. Ile ksiąg zawiera Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, natomiast
Nowy - 27.
8. Podaj streszczenie wiary w Trójcę Świętą.
Trójca Święta jest Jednością. Bóg jest jeden w trzech Osobach. Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty są różnymi (rzeczywiście odrębnymi) Osobami. Osoby Boskie nie różnią się
naturą lecz relacjami miedzy sobą.
9. Co to jest Opatrzność Boża?
Boża Opatrzność wyraża się w zrządzeniach, poprzez które Bóg w swojej mądrości i miłości prowadzi
wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.
10. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy.
11. Kim jest człowiek?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Człowiek to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy
nieśmiertelnej.
12. Co znaczy określenie “Syn Boży” i imię “Pan”?
“Syn Boży” oznacza relację jedyną i wieczną Jezusa Chrystusa do Jego Ojca: jest On Synem Jedynym
Boga Ojca i sam jest Bogiem. Wierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym jest konieczne, by być

4

chrześcijaninem. Imię “Pan” oznacza boską władzę. Wyznawać, że Jezus jest Panem znaczy wierzyć
w Jego boskość .
13. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Ma dwie natury: boską i ludzką, nie zmieszane lecz
zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego.
14. Czym jest Kościół?
Kościół jest założoną przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości mającą podwójny wymiar ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa; zrzeszeniem
widzialnym i wspólnotą duchową; wspólnotą na ziemi wyposażoną w dary niebieskie.
15. Jakie są podstawowe cechy Kościoła?
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
16. Dlaczego Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden, bo ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno
Ciało, ożywiany jest jednym Duchem i żyje jedną nadzieją.
17. Co to znaczy, że Kościół jest święty?
Kościół jest święty, bo jego Twórcą jest Najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia;
Duch świętości go ożywia . Składa się wprawdzie z grzeszników, ale są oni wezwani do świętości.
18. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?
Kościół jest powszechny, to znaczy, że głosi całość wiary; ma pełnię środków potrzebnych do
zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do każdego człowieka; obejmuje
wszystkie czasy.
19. Co to jest rok liturgiczny?
Rok liturgiczny to roczny cykl, z biegiem którego Kościół odsłania całe misterium Chrystusa,
począwszy od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie
Ducha Świętego, aż po oczekiwanie błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.
20. Co to są sakramenty?
Sakramenty są to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez
które udzielane jest nam życie Boże.
21. Jakie są owoce sakramentu chrztu?
Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów
osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Ojca,
członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do
Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego.
22. Czy można być zbawionym bez chrztu?
Ci, którzy ponieśli śmierć za wiarę, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie
znając Kościoła, szczerym sercem szukają Boga i starają się wypełniać Jego wolę, są zbawieni, nawet
jeśli nie przyjęli chrztu.
23. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania?
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas
pogłębić łaskę dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynić silniejszą naszą
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wieź z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze
chrześcijańskiej przez słowo, które towarzyszy dziełom.
24. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on z poważnych przyczyn pozwolić na
udzielanie tego sakramentu kapłanom.
25. Jakie warunki winien spełniać kandydat do bierzmowania?
Kandydat do bierzmowania winien wyznawać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego
sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła i w
sprawach doczesnych.
26. Jaki jest istotny ryt sakramentu bierzmowania?
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenia Krzyżmem św. na czole, którego dokonuje się,
wkładając rękę na głowę wraz ze sławami: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
27. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą
mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.
28. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę,
co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
29. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca
strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
30. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka
Chrystusowego.
31. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego,
oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie
obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym
celu pomoc łaski Bożej.
32. Co to znaczy bronić swojej wiary?
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.
33. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary, tzn.:
a) zachować na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii,
częstą spowiedź i Komunię św.,
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
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34. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,
b) częstą spowiedź i Komunię św.,
c) systematyczną katechezę,
d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich,
e) przez życie na co dzień wiarą.
35. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
1) modlić się o dary Ducha Świętego,
2) poznać najważniejsze prawdy wiary,
3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
4) wybrać sobie patrona,
5) poprosić świadka do bierzmowania.
36. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na
ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).
37. Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa
w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).
38. Co to jest Eucharystia?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. Dzieła zbawienie dokonanego przez
życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej.
39. Jakie są zasadnicze części Eucharystii?
Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra,
szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez
przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu.
40. Co to jest sumienie?
Sumienie jest sądem rozumu, poprzez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu.
41. Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Boga i Jego miłości, raną zadaną własnej godności dziecka Bożego i Kościołowi.
42. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku Bogu, lub też skierowaną do Niego prośbą o stosowne dobra.
43. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie wszystkich biskupów z całego świata pod przewodnictwem
papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
44. Co to jest Synod Diecezjalny?
Synod Diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji
pod przewodnictwem biskupa ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.
45. Co to jest diecezja?
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Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, a
dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, a kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
46. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?
Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem
świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.
47. Co to jest diecezja?
Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty,
dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię - kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
48. Jak nazywa się nasza diecezja?
Kto jest biskupem? Nasza diecezja nazywa się Archidiecezją Łódzką. Biskupem metropolitą jest
Ksiądz Grzegorz Ryś.
49. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia i kto jest jej dziekanem?
Nasza parafia należy do dekanatu wolborskiego, dziekanem jest ks. Władysław Paś.
50. Jaką funkcję w Kościele pełni papież?
Papież, biskup Rzymu, następca św. Piotra, jest głową Kolegium biskupów, wikariuszem Chrystusa i
pasterzem całego Kościoła na ziemi. Z ustanowienia Bożego posiada on najwyższą, pełną,
bezpośrednią i powszechną władzę duszpasterską.
51. Jaką rolę spełniają biskupi?
Biskupi, jako następcy Apostołów i członkowie Kolegium, są głową widzialną Kościoła lokalnego,
mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i misji całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża.
52. Jaka jest rola kapłanów?
Kapłani są wezwani do tego, by być współpracownikami biskupów i wraz z nimi być
odpowiedzialnymi za Kościół lokalny. Od biskupa otrzymują misję kierowania wspólnotą parafialną
lub określoną funkcję kościelną.
53. Wymień kapłanów pracujących w twojej parafii.
Proboszczem naszej wspólnoty parafialnej jest ks. ………………a Wikariusz to: .......................
54. Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą
Przenajświętszą.
55. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.
56. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
a) wieczny - zawsze był, jest i będzie,
b) wszechmocny - wszystko co może czynić, co chce,
c) niezmienny - zawsze jest ten sam,
d) najmędrszy - wszystko, co robi, jest mądre i dobre,
e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,
f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze,
g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
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57. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:
1) powiedział o tym Bóg Ojciec,
2) zaświadczyli to Apostołowie,
3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
58. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez
wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być
znakiem Boga),
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni
za siebie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
59. Kto założył Kościół katolicki?
Kto obecnie jest Głową Kościoła? Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy
lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli
Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.
60. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?
Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.
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