PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

BYTOM - BOBREK 2020/2021

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.
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.

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.

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.
PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać
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.
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

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie
CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość
CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo
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.
SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

AKTY
AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i 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, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
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.

Mały Katechizm – pytania
1. Kto to jest pan Bóg? - Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały,
Stworzyciel nieba i ziemi.
2. Ile jest Osób Boskich? - Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i
Duch Święty.
3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech osobach? -Jednego Boga w
trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.
4. Co to znaczy stworzyć ?- Stworzyć znaczy uczynić coś z niczego.
5. Kto to są aniołowie? - Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i
wolną wolę, ale nie mają ciała.
6. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?
- Tych aniołów, którzy się zbuntowali nazywamy złymi duchami, diabłami
lub szatanami.
7. Kto to jest człowiek? - Człowiek to stworzenie rozumne, złożone z ciała i
duszy nieśmiertelnej.
8. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? - Pan Bóg stworzył człowieka,
aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie
wieczne.
9. Kim jest Jezus Chrystus?- Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał
się człowiekiem dla naszego zbawienia.
10. Jak nazywa się Matka Jezusa Chrystusa? - Matka Pana Jezusa
nazywa się Najświętsza Maryja Panna.
11. Kim był święty Józef ? - Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej
Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.
12. Kim jest Duch Święty? - Duch Święty jest to trzecia osoba Boska która
pochodzi od Ojca i Syna.

13. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny ?
- Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy
pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej
samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów Świętych.
14. Kto założył Kościół katolicki?- Kościół katolicki założył Pan Jezus.
15. Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny? - Grzech ciężki czyli
śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań
Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.
16. Co to jest grzech lekki czyli powszedni?- Grzech lekki czyli powszedni
jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w
rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie dobrowolnie.

17. Co traci człowiek przez grzech ciężki? - Przez grzech ciężki człowiek
traci łaskę uświęcającą.
18. Co to jest łaska Boża?- Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego
Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
19. Co to jest łaska uświęcająca? - Łaska uświęcająca jest to dar Boży,
który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
20. Co to jest sakrament? -Sakrament jest to widzialny znak, który z
ustanowienia Pana Jezusa daje nam niewidzialną łaskę Bożą.
21. Co to jest chrzest? - Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy
sakrament, który gładzi grzech pierworodny daje nam życie nadprzyrodzone
i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.
22. Co to jest najświętszy Sakrament?
- Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana
Jezusa pod postaciami chleba i wina.
23. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
- Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas
Ostatniej Wieczerzy.
24. Co to jest Msza Święta? - Msza Święta jest to ofiara Nowego

Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za
nas swemu Ojcu.
25. Co to jest Pokuta? - Pokuta jest to Sakrament Pojednania, w którym
kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po
Chrzcie popełnione.
26. Co to jest rachunek sumienia? - Rachunek sumienia jest to
przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.
27. Co to jest żal za grzechy ? - Żal za grzechy jest to ból duszy i
obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z
postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.
28. Kiedy nasz żal jest doskonały? - Żal jest doskonały wtedy, gdy
żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu którego obraziliśmy.
29. Co to jest spowiedź? - Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich
grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.
30.Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu? 
Zadośćuczynienie Panu
Bogu jest 12to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przed
odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.
31. Co to jest niebo? Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.
32. Co to jest czyściec?-Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
33. Co to jest piekło?- Piekło jest to stan wiecznej kary.


SAKRAMENT POKUTY
(dla dzieci)
Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan
Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika.
Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy,
postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą
powrotu jest Sakrament Pokuty.

Modlitwa do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty.
Oświeć mój rozum,
bym poznał moje grzechy.
Wzbudź w moim sercu żal
i spraw, bym szczerze dążył
do poprawy.

Modlitwa przed spowiedzią
Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego
proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym
przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi
świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.
•

RACHUNEK

SUMIENIA

Przykazanie pierwsze
•
•
•

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
Czy zaniedbywałem naukę religii?

•

Przykazanie drugie

•

Przykazanie trzecie

•
•
•

Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
Czy kląłem?
Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

•
•
•
•

•

Przykazanie czwarte
•
•
•

•

Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
Czy w kościele zachowywałem się źle?
Czy pracowałem w dniu świątecznym?
Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Przykazanie piąte
•
•
•
•
•

Czy biłem kogoś?
Czy przezywałem?
Czy źle komuś życzyłem?
Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
Czy dręczyłem zwierzęta?

•

Przykazanie szóste i dziewiąte

•

Przykazanie siódme i dziesiąte

•

Przykazanie ósme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?
Czy kradłem: komu i co?
Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
Czy psułem rzeczy cudze?
Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
Czy chciałem kraść: komu i co?
Czy kłamałem?
Czy oczerniałem bliźniego?
Czy obmawiałem?
Czy posądzałem?Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że
Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej
miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.
Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w
rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od
siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich
braci.
"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich
grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce
czyste i odnów we mnie moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)

Postanowienie poprawy

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy
doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie
zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i
unikał grzechu.

Spowiedź święta
Nie bój się. Ksiądz, który jest w konfesjonale, pomoże ci się dobrze wyspowiadać. Gdy
zapuka lub da znać, że skończył poprzednią spowiedź, uklęknij przy konfesjonale i
przywitaj księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz ci odpowie:
Na wieki wieków. Amen.
Teraz przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża i powie:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje
grzechy.
Odpowiedz:
Amen.
Przedstaw się teraz spowiednikowi:
Jestem uczniem klasy trzeciej, do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.
A już w następnych spowiedziach:
Jestem uczniem klasy...,
u spowiedzi ostatni raz byłem...,
zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.
Wyznajesz teraz swoje grzechy.
Gdy skończysz, powiedz:
Więcej grzechów nie pamiętam,
serdecznie za nie żałuję,
obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.
Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Odpowiedz:
Amen.
Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Ty:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Ksiądz:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Ty:
Bóg zapłać, ojcu, za spowiedź.

Wstań, możesz ucałować stułę, pójdź do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy, i
podziękuj Mu za przebaczenie.

Zadośćuczynienie
Przez znak rozgrzeszenia Bóg udzielił ci przebaczenia grzechów. Przyjął cię jak
swoje dziecko, które wraca z daleka. Jezus jest z tobą, możesz przyjąć Go pod
postacią chleba. Duch Święty uświęcił cię na nowo jako swoją świątynię.
Po każdej spowiedzi podziękuj Jezusowi za to, że dla ciebie stał się człowiekiem,
cierpiał za twoje grzechy i przywrócił ci życie Boże. Nie zapomnij, po odmówieniu
modlitwy, którą wskazał ci kapłan na spowiedzi, zastanowić się, jak wynagrodzisz
Bogu za swoje grzechy i jak naprawisz krzywdy wyrządzone bliźnim. Jest to część
Sakramentu Pokuty, od której spełnienia Pan Jezus uzależnił swoje przebaczenie.
Nazywamy ją zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźnim.

Modlitwa po spowiedzi
Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich
upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która
mnie umacnia do walki z grzechem.

Kochane Dzieci!
Drodzy Rodzice!

Bobrek, dnia 8 grudnia 2020

Nasze przygotowanie do I Komunii Świętej drugi rok z rzędu przychodzi
nam przeżywać w atmosferze światowej epidemii koronawirusa.
Poczucie zagrożenia i strach przed zakażeniem paraliżuje wiele
naszych planów i zwykłych czynności. To sprawia, że i nasze przygotowanie
do tego najpiękniejszego dnia w życiu każdego dziecka jakim jest dzień
Pierwszej Komunii, nie może się realizować jak do tej pory: gromadny udział
w Mszach i nabożeństwach, spotkania katechetyczne przy parafii, rozmowy i
zebrania z rodzicami.
Szkolna nauka odbywająca się zdalnie, wystarczająco absorbuje siły
dzieci, by próbować jeszcze tej formy (on-line) w naszym przygotowaniu.
Byłoby to bardzo wyczerpujące a nawet niebezpieczne ze względów
zdrowotnych. Dlatego pragnę zaproponować bardziej indywidualne zajęcia
dziecka z rodzicami. Myślę, że będzie to z pożytkiem dla całej rodziny.
Oddaję w Wasze ręce „Modlitewnik Dziecka Bożego” - piękny
modlitewnik, ogromna pomoc w przeżyciu cudownych chwil z Panem
Jezusem na modlitwie. Przeglądajcie, szukajcie, módlcie się różnymi
zawartymi w nim modlitwami. Rozkochujcie się w Tym, z którym macie się w
pełni zjednoczyć w Eucharystii.
Ulotka, którą otrzymujecie zawiera najbardziej podstawowe
wiadomości, niezbędne by świadomie przystąpić do stołu Pańskiego. Proszę
więc Was rodzice, o przypilnowanie, by Wasze dzieci powyższe prawdy
opanowały w jak najlepszym stopniu. Gdy dziecko będzie potrafiło wykazać
się już należną wiedzą zapraszam Was do indywidualnego umówienia się w
kancelarii Parafialnej na rozmowę kapłana z dzieckiem w obecności oboja
rodziców lub pełnoprawnych opiekunów. Umawiamy się indywidualnie za
pośrednictwem telefonu duszpasterskiego 881 776 552. Na spotkania
przeznaczam czas w środę i piątek od godz. 18.00 i w soboty od godz. 9.30
do 12.00. Należy zarezerwować sobie ok. 30 minut na jedno dziecko.
Spotkania muszą się odbyć do 31 marca 2021. Spotkanie jest warunkiem
koniecznym dopuszczenia dziecka do pełnego udziału we Mszy Świętej w
dniu 3 maja 2021 roku.
Bardzo proszę o odpowiedzialne podjęcie zadania. Informacja zostaje
podana na tyle wcześnie, że nie podlega ona żadnym dodatkowym
„negocjacjom”. Zamieszczona ona zostanie we wszystkich parafialnych
ogólnodostępnych mediach wykluczając usprawiedliwienie niewiedzy.
Odsyłam również do materiałów zawartych na naszej stronie:
www.swrodzinabobrek.pl
ks. dz. Dariusz Pietraś

