KLASA 8 SP i 3 G (część 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.
Wyznanie wiary (mszalne): 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 trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I 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.
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.
Dekalog (10 przykazań Bożych) oraz ich omówienie (Katechizm Kościoła Katolickiego
numery 2052-2557): 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną [zabobon, politeizm,
wróżbiarstwo, magia, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia, ateizm, agnostycyzm].
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno [nadużywanie imienia Bożego,
bluźnierstwo, przekleństwo, krzywoprzysięstwo]. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
[nieuczestniczenie we Mszy św., brak odpoczynku, wykonywanie prac niekoniecznych].
4. Czcij ojca swego i matkę swoją [nieszanowanie rodziców, nieposłuszeństwo, brak pomocy
rodzicom, brak troski o więzi rodzinne, niewychowywanie dzieci, niezaradzanie potrzebom
materialnym i duchowym dzieci, złe wykorzystanie władzy w społeczeństwie, brak miłości
ojczyzny, brak szacunku i pomocy obcokrajowcom]. 5. Nie zabijaj [zabójstwo zamierzone,
aborcja, eutanazja, samobójstwo, zgorszenie, nieszanowanie zdrowia, brak troski o osobę
i badania naukowe sprzeczne z moralnością, uprowadzenie, brak szacunku dla zmarłych,
gniew, nienawiść, niesprawiedliwa wojna, wyścig zbrojeń]. 6. Nie cudzołóż [rozwiązłość,
masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne, kazirodztwo,
pedofilia i inne odchylenia seksualne, cudzołóstwo, rozwód, poligamia, wolny związek,
antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, macierzyństwo zastępcze]. 7. Nie kradnij [kradzież,
oszustwo w handlu, wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń, sztuczne podwyższanie
cen, niedotrzymywanie umów, korupcja, źle wykonane prace, oszustwa podatkowe, marnotrawstwo, nieszanowanie dóbr naturalnych i zwierząt]. 8. Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu [fałszywe świadectwo, krzywoprzysięstwo, pochopny osąd,
obmowa, oszczerstwo, fałszywe komplementy, samochwalstwo, kłamstwo]. 9. Nie pożądaj
żony bliźniego swego [pożądliwość, brak wstydliwości, nieczyste intencje]. 10. Ani żadnej rzeczy,

która jego jest (Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego) [pożądliwość, chciwość, zachłanność,
zazdrość].
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.
5 przykazań kościelnych: 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych [święta nakazane: 1 I, 6 I, Boże Ciało, 15 VIII, 1 XI,
25 XII]. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty [spowiedź św.].
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą [okres Komunii
wielkanocnej w Polsce jest wydłużony i trwa przez cały Wielki Post od środy popielcowej aż do
niedzieli Trójcy Świętej – tydzień po okresie wielkanocnym]. 4. Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od
udziału w zabawach [post tzn. jemy mniej, tylko jeden posiłek do syta, obowiązuje wszystkich od
18. do 60. r. życia w środę popielcową i w Wielki Piątek; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych tzn. nie jemy mięsa w każdy piątek, oprócz uroczystości kościelnych, oraz w środę popielcową, obowiązuje wszystkich od 14. r. życia do śmierci; od 2014 r. piątki zachowują charakter pokutny, czyli winniśmy modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, akty umartwienia,
jednak zakaz zabaw obowiązuje tylko w Wielkim Poście]. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła.
7 sakramentów świętych: 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament [Komunia św.;
Msza św.; Eucharystia]. 4. Pokuta [sakrament pokuty i pojednania; spowiedź]. 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.
5 warunków sakramentu pokuty (dobrej spowiedzi): 1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Spowiedź szczera. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu
i bliźniemu.
Co wiesz na temat swojego świętego patrona, którego imię otrzymałeś/aś podczas sakramentu chrztu św.?

