KLASA 7
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, 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.
Wyznanie wiary (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.
Uwielbienie Trójcy Świętej: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Aniele Boży: Aniele Boży, 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.
Pod Twoją obronę: 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.
Modlitwa za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Różaniec: Tajemnice radosne: 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. 2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa. 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Tajemnice światła: 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii. Tajemnice bolesne: 1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu. 2. Biczowanie
Pana Jezusa. 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 4. Dźwiganie krzyża. 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Tajemnice chwalebne: 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 3. Zesłanie Ducha Świętego. 4. Wniebowzięcie Matki Bożej. 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi.
Pytania [i niektóre sugestie odpowiedzi]: 1. Czy pojawiliśmy się na ziemi przez przypadek? [Zostaliśmy
zaplanowani przez Boga od początku] 2. Jaki jest cel ludzkiego życia na ziemi? [Radość ze świata stworzonego przez Boga, życie wieczne z Bogiem w niebie] 3. Kim jest Bóg dla człowieka i jak się o nas troszczy?
[Jest Ojcem, ale kocha nas też tak, jak Matka; chroni nas, daje nam siebie w Komunii, daje talenty i łaski, troszczy się przez innych ludzi i wydarzenia] 4. Na czym polega nawrócenie człowieka? [Odwrócenie się od zła,
grzechu i szatana, zwrócenie się do Boga, zmiana życia na lepsze] 5. Skąd tyle zła na świecie i jak je pokonać? [Szatan jest sprawcą zła, Bóg nas nie zmusi do niczego, bo mamy wolną wolę i możemy wybierać to,
co dobre albo złe; pokonanie zła przez prace nad sobą, dobry przykład i pomoc innym] 6. Na czym polega
modlitwa? [Rozmowa z Bogiem własnymi słowami albo wyuczonymi modlitwami, w których dziękujemy,
przepraszamy i prosimy Boga, w każdym miejscu i czasie; Bóg do nas mówi przez wydarzenia, innych ludzi,
kapłanów, w Piśmie Świętym].

