
 

Na czerwono zaznaczono najczęściej popełniane błędy – zwróć na nie szczególną uwagę ! 

******************************************** 

Ojcze nasz,  który ś jest w niebie:   
- święć się Imię Twoje, 
- przyjd ź Królestwo Twoje,  
- bądź wola Twoja,  jako w niebie, tak i na ziemi. 
- Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
- I odpu ść nam nasze winy,  

jako i my odpuszczamy naszym winowajc om. 
- I nie wód ź nas na pokuszenie,  
- ale nas zbaw ode złego . 

  Amen. 
******************************************** 

Zdrowaś Maryjo,  łask i pełn a, Pan z Tobą,  
  błogosławiona ś  Ty  między niewiastami  
  i  błogosławiony  owoc żywota Twojego,  Jezus. 

Święta Maryjo,  Matko Boża,   
módl si ę  za nami  grze sznymi  
teraz i w godzin ę śmierci naszej.   Amen.  
******************************************** 

Chwała Ojcu,  i Synowi, i Duchowi  Świętemu, 
 jak by ła na pocz ątku,   teraz   i zawsze,  
 i  na wieki  wieków .  Amen. 
 

******************************************** 

Pięć warunków Sakramentu Pokuty: 
  1. Rachunek sumienia    
  2. Żal za grzechy 
  3. Mocne postanowienie  poprawy 
  4. Szczera spowied ź 
  5. Zadośćuczynienie  Panu Bogu i bli źniemu 

***************************************** 



 

Sześć prawd wiary:  
1.  Jest jeden Bóg. 
2.  Bóg jest S ędzią 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 si ę człowiekiem    

i umarł na krzy żu dla naszego zbawienia . 
5.  Dusza ludzka jest nie śmiertelna. 
6.  Łaska Bo ża jest do zbawienia  

koniecznie potrzebna. 
 

******************************************** 

Dziesięć przykazań Bożych:  

Wstęp:  
Jam jest Pan,  Bóg  twój,  
któr ym 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, aby ś dzień święty święcił. 
  4.  Czcij  ojca swego i matk ę swoj ą. 
  5.  Nie zabijaj.      
  6.  Nie cudzoł óż. 
  7.  Nie kradnij. 
  8.  Nie mów  fałszywego świadectwa  

przeciw bli źniemu swemu. 
  9.  Nie po żądaj  żony bli źniego swego. 
 10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 
 
******************************************** 



 

Pięć przykazań kościelnych:    
1.  W niedziele i święta nakazane   

- uczestniczy ć we Mszy św. 
i powstrzyma ć się od prac niekoniecznych. 

2.  Przynajmniej raz w roku  
przyst ąpić do sakramentu pokuty. 

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym , 
 przyj ąć Komuni ę Świętą. 

4.  Zachowywa ć nakazane posty  
i wstrzemi ęźliwo ść od pokarmów mi ęsnych, 
a w czasie Wielkiego Postu  powstrzymywa ć się 
od udziału w zabawach. 

5.  Troszczy ć się o potrzeby wspólnoty Ko ścioła. 
******************************************** 
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,   
Stworzyciela nieba i ziemi,  

i w Jezusa Chrystusa,  
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 
który si ę pocz ął z Ducha Świętego,  
narodził si ę z Maryi Panny,  
umęczon pod P onck im Piłatem, 
ukrzy żowan,   umarł    i pogrze bion , 
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, 
wstąpił na niebiosa,  
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmog ącego, 
stamtąd  przyjdzie s ądzić żywych i umarłych.  

Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół Powszechny, 
Świętych  Obcowanie, 
grzechów odpuszczenie,   
ciała zmartwychwstanie,   
żywot wieczny.      Amen. 

******************************************** 



 

Pod Twoją obronę  uciekamy si ę,   
święta Bo ża Rodzicielko, 

naszymi pro śbami  
racz nie gardzi ć w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód  
racz nas zawsze wybawia ć. 

Panno chwalebna i błogosławiona! 
O Pani nasza,  
Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza,    
Pocieszycielko nasza. 

Z Synem swoim nas pojednaj, 
Synowi swojemu nas polecaj, 
swojemu Synowi nas oddawaj. 

******************************************** 

Dwa przykazania miłości: 
1. Będziesz miłował Pana Boga twego  

z całego serca  swego,  
z całej duszy  swojej   
i ze wszystkich myśli  swoich,  

 

2. a bli źniego swego jak siebie samego . 

******************************************** 

Siedem darów Ducha Świętego 
 1.  Dar mądrości 
 2.  Dar rozumu  
 3.  Dar umiej ętności  
  4.  Dar rady  
 5.  Dar męstwa    

6.  Dar pobo żności  
 7.  Dar boja źni Bo żej 

******************************************** 



 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA 
tajemnice radosne 
1. Zwiastowanie Naj świętszej Maryi Pannie 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryj ę 
3. Narodzenie Pana Jezusa  
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni  
 
tajemnice światła 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie  
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie 
3. Głoszenie Królestwa Bo żego  

i wzywanie do nawrócenia  
4. Przemienienie na Górze Tabor  
5. Ustanowienie Eucharystii  
 
tajemnice bolesne 
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu  
2. Biczowanie Pana Jezusa 
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa  
4. Droga krzy żowa Pana Jezusa 
5. Śmier ć Pana Jezusa na krzy żu 
 
tajemnice chwalebne 
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
2. Wniebowst ąpienie Pana Jezusa 
3. Zesłanie Ducha świętego na Apostołów i NMP 
4. Wniebowzi ęcie Najświętszej Maryi Panny 
5. Ukoronowanie NMP na królow ą nieba i ziemi 

 

******************************************** 



 

Anioł Pański 
 P. — Anioł Pa ński zwiastował Pannie Maryi 
W. — i pocz ęła z Ducha Świętego.     Zdrowaś Maryjo ... 
 P. — Oto Ja słu żebnica Pańska, 
W. — niech Mi się stanie według słowa twego 

 Zdrowaś Maryjo ... 
 P. — A Słowo ciałem si ę stało 
W. — i zamieszkało mi ędzy nami.      Zdrowaś Maryjo ...  
 

 P. —  Módl si ę za nami, święta Bo ża Rodzicielko. 
W. —  Abyśmy si ę stali  

godnymi obietnic Chrystusowych. 

******************************************** 

Akt Wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy,  
w Trójcy jedyny, prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił, Bo że,  
Twe słowo myli ć nie mo że. 
 

Akt Nadziei: Ufam Tobie, bo ś Ty wierny, 
Wszechmocny  i  miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie,  
łask ę i wieczne zbawienie. 
 

Akt Miłości:  Boże, choć Cię nie pojmuj ę,  
jednak nad wszystko miłuj ę, 

nad wszystko, co jest stworzone,  
boś Ty dobro niesko ńczone. 
 

Akt Żalu:  Ach, żałuję za me zło ści  
jedynie dla Twej miło ści. 

Bądź miło ściw mnie grzesznemu,  
dla Ciebie odpuszczam bli źniemu. 
          albo - (do poprawy d ążącemu) 

******************************************** 



 

Droga Krzyżowa 
  1.  Jezus na śmier ć skazany 
  2.  Jezus bierze krzy ż na  swoje ramiona 
  3.  Jezus upada po raz pierwszy  
  4.  Jezus spotyka swoj ą Matkę 
  5.  Szymon z Cyreny pomaga nie ść krzy ż Jezusowi 
  6.  Weronika ociera twarz Jezusowi 
  7.  Jezus upada po raz drugi 
  8.  Jezus spotyka płacz ące niewiasty 
  9.  Jezus upada po raz trzeci 
10. Jezus z szat obna żony 
11. Jezus przybity do krzy ża 
12. Jezus umiera na krzy żu 
13. Jezus zdj ęty z krzy ża 
14. Jezus zło żony do grobu 
******************************************** 

Uczynki miłosierne względem CIAŁA: 

1. Głodnych    nakarmić 
2. Spragnionych   napoić 
3. Nagich    przyodziać 
4. Podró żnych    w dom przyjąć 
5. Więźniów    pocieszać 
6. Chorych   nawiedzać 
7. Umarłych   pogrzebać 

Uczynki miłosierne względem DUSZY:  
1. Grzesznych     upominać 
2. Nieumiej ących    pouczać  
3. Wątpiącym    dobrze radzić 
4. Strapionych    pocieszać 
5. Krzywdy    cierpliwie znosić 
6. Urazy    chętnie darować 
7. Modli ć się   za żywych i umarłych 

******************************************** 

 


