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8 błogosławieństw 
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo 
niebieskie. 
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni 
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. 
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy Królestwo niebieskie. 
 
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z 
mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 
 
Obrzędy bierzmowania: 
Biskup: N. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 
Bierzmowany: Amen. 
Biskup: Pokój z tobą. 
Bierzmowany: I z duchem Twoim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAŁY KATECHIZM 
 
 
 
 
 
 

Drukować dwustronnie nie zmieniając kolejności stron 
odbijając względem krótszej krawędzi strony 
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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 
 
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 
 
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. 
 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen 
 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im 
świeci. Amen. 
 
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 
 
Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
 
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków.  Amen. 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. 
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, boś przez krzyż i mękę swoją świat 
odkupić raczył. 
 
Anioł Pański 
K: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi. 
W: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo... 
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6. Dar pobożności 
7. Dar bojaźni Bożej 
 
Uczynki miłosierdzia 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 grzebać. 
 
Uczynki miłosierdzia co do duszy 
1. Grzeszących upominać 
2. Nieumiejętnych pouczać 
3. Wątpiącym dobrze radzić 
4. Strapionych pocieszać 
5. Krzywdy cierpliwie znosić 
6. Urazy chętnie darować 
7. Modlić się za żywych i umarłych 
 
Akt wiary 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę w 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. 
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Podczas przyjęcia Komunii św. 
K. Ciało Chrystusa 
W. Amen 
 
Obrzędy zakończenia 
K: Pan z wami. 
W: I z duchem twoim. 
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty 
W: Amen. 
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 
W: Bogu niech będą dzięki. 
 
7 sakramentów 
1. Chrzest. 
2. Bierzmowanie. 
3. Najświętszy Sakrament. 
4. Pokuta. 
5. Namaszczenie chorych. 
6. Kapłaństwo. 
7. Małżeństwo. 
 
7 grzechów głównych 
1. pycha, 
2. chciwość, 
3. nieczystość, 
4. zazdrość 
5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 
6. gniew 
7. lenistwo 
 
7 darów Ducha Świętego 
1. Dar mądrości 
2. Dar rozumu 
3. Dar rady 
4. Dar męstwa 
5. Dar umiejętności 
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K: Oto ja służebnica Pańska. 
W: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... 
K: A słowo stało się ciałem. 
W: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo... 
K:Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
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, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas 
oddawaj. Amen. 
 
Nazwy części i tajemnic różańca świętego 
 
Tajemnice radosne – odmawia się w poniedziałki i soboty 
I – Zwiastowanie NMP 
II – Nawiedzenie św. Elżbiety 
III – Narodzenie Jezusa 
IV – Ofiarowanie w świątyni 
V – Znalezienie w świątyni 
 
Tajemnice światła – odmawia się w czwartki 
I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
II – Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej 
III – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
IV – Przemienienie na górze Tabor 
V – Ustanowienie Eucharystii 
 
Tajemnice bolesne – odmawia się we wtorki i piątki 
I – Modlitwa w Ogrójcu 
II – Biczowanie 
III – Cierniem ukoronowanie 
IV – Droga Krzyżowa 
V – Śmierć na Krzyżu 
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Tajemnice chwalebne – odmawia się w środy i niedziele 
I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
II – Wniebowstąpienie 
III - Zesłanie Ducha Świętego 
IV – Wniebowzięcie Maryi 
V – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi 
 
Skład (symbol) 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 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 i żywot wieczny. Amen. 
 
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 za krzyżu dla naszego zbawienia. 
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 
 
Dziesięć przykazań 
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 twego 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. 
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W: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty 
jesteś Zbawicielem świata. 
 
albo: 
K: Tajemnica wiary. 
W: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. 
 
Kapłan bierze patenę z hostią i kielich, i podnosząc je, mówi: 
K: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze 
wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez 
wszystkie wieki wieków. 
W: Amen. 
 
Obrzędy Komunii św. 
Po „Ojcze nasz”” 
K: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. 
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i 
bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. 
 
Znak pokoju 
K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. 
W: I z duchem twoim. 
 
W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Body, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. 
 
Kapłan przyklęka, bierze hostię i trzymając ją nieco podniesioną nad pateną, 
zwrócony do ludu, głośna mówi: 
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. 
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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. 
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden 
chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia 
wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 
 
Przygotowanie 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. 
 
Liturgia eucharystyczna 
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. 
 
W: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów Pełne są niebiosa i ziemia 
chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie. Hosanna na wysokości. 
 
Po przeistoczeniu 
K: Oto wielka tajemnica wiary. 
W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 
 
albo: 
K: Wielka jest tajemnica naszej wiary. 
W: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć 
Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia w chwale. 
 
albo: 
K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary. 
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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 okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach; 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła 
 
Przykazania miłości 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy 
swojej, z całego serca swego, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. 
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.  
 
5 warunków spowiedzi 
1. Rachunek sumienia. 
2. Żal za grzechy. 
3. Mocne postanowienie poprawy. 
4. Szczera spowiedź 
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 
 
Formuła spowiedzi 
 
Uklęknąwszy u konfesjonału , powiedz : Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus. 
Kapłan odpowiada : Na wieki wieków . Amen. 
Przeżegnaj się : W imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Amen . 
Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na 
przykład , może to uczynić słowami : Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś 
skruszony w duchu wyznał swoje grzechy . 
Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz: Jestem uczniem (uczennicą) 
klasy…, (jestem studentem, matką, ojcem, wdową itp.), mam lat…, ostatni 
raz spowiadałem (-am) się przed: tygodniem, miesiącem, rokiem. Pokutę 



6 

odprawiłem (-am). Pana Boga obraziłem (-am) następującymi grzechami) 
(wyliczasz te grzechy , a przy ciężkich podajesz liczbę i okoliczności) 
Na zakończenie powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie 
serdecznie żałuję, postanawiam się poprawić, a ciebie ojcze duchowny 
proszę o pokutę i rozgrzeszenie. 
Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę.  
W czasie, gdy kapłan udziela rozgrzeszenia powtarzasz 3x: Boże bądź miłości 
w mnie grzesznemu. 
Gdy kapłan kończy rozgrzeszenie słowami: „i ja odpuszczam Tobie grzechy w 
imię Ojca , Syna i Ducha Świętego” odpowiedz Amen. 
Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może zwrócić się do ciebie słowami: 
Wysławiajmy Pana bo jest dobry. Odpowiedz: Bo jego miłosierdzie trwa na 
wieki 
Następnie pukając w konfesjonał mówi: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w 
pokoju. Odpowiedz: Bóg zapłać. 
 
Odpowiedzi podczas Mszy św. 
 
Pozdrowienie wiernych 
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
W: Amen. 
K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w 
Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. 
W: I z duchem twoim. 
 
Albo: 
K: Pan z wami. 
W: I z duchem twoim. 
 
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. 
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Hymn – Chwała na wysokości Bogu 
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. 
 
Liturgia słowa 
Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor mówi: 
L: Oto słowo Boże. 
W: Bogu niech będą dzięki. 
 
Przed Ewangelią 
K: Pan z wami. 
W: I z duchem twoim. 
K: Słowa Ewangelii według świętego N. 
W: Chwała Tobie, Panie. 
 
Po Ewangelii 
K: Oto słowo Pańskie. 
W: Chwała Tobie, Chryste. 
 
Wyznanie wiary. Credo 
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. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i 
wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 


