Przygotowanie do I komunii św.

Ks. Rafał Jarosławski

1. BÓG - STWORZYCIEL ŚWIATA I NASZ NAJLEPSZY OJCIEC
BIBLIA – SŁOWO BOGA
Skąd wiemy o istnieniu Pana Boga? How do I know about the existence of God?
• z obserwacji świata, z piękna przyrody (from looking at the world)
• z Pisma Świętego (from the bible)
Kto to jest Pan Bóg? (Who is God?)
• Pan Bóg jest Stworzycielem świata (God is the Creator of the World)
Dlaczego Bóg jest naszym najlepszym Ojcem? Why is God the best
father?
* stworzył nas (He made us)
* kocha nas (He loves us)
* opiekuje się nami (He looks after us)
Co to jest Pismo Święte? What is the Bible?
- jest Słowem Boga skierowanym do człowieka (Its the world of God to mankind)
Jak dzielimy Pismo Święte? (How do we sub-divide the Bible?)
- Stary Testament (The Old Testament) (opowiada on historie od stworzenia świata aż
do czasów Jezusa Chrystusa)
- Nowy Testament (The New Testament) (opowiada o życiu i śmierci Jezusa Chrystusa
oraz o pracy Apostołów, składa się głównie z 4 Ewangelii:
1. Ewangelia wg. Św. ...............................
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JEZUS - NASZ NAJLEPSZY PRZYJACIEL
Pan Bóg obiecał ludziom, że ześle Zbawiciela, który pojedna ludzi z Bogiem. Ludzie bardzo
długo czekali na Niego. Pewnego dnia Bóg posłał do Maryi anioła, który powiedział jej, że urodzi
dziecko i nada mu imię Jezus i że będzie on synem Boga. Maryja urodziła Jezusa w
Betlejem, w stajence,
gdyż nie było dla Niego
miejsca w żadnym domu.
Pierwsi przybiegli do
stajenki pasterze, którym
anioł powiedział o narodzeniu Jezusa, a
następnie trzej królowie, którzy przyszli
złożyć mu hołd.
Pan Jezus zamieszkał ze swoją Mamą
Maryją i Opiekunem Józefem w
Nazarecie. W wieku ok 30 lat Pan Jezus
został ochrzczony w rzece Jordan, a następnie wybrał sobie 12 uczniów, których nazwał apostołami - byli
to jego przyjaciele.
Pan Jezus odwiedzał miasta i wioski i nauczał o Bogu i Jego królestwie. Uczył jak należy postępować i jak
trzeba się modlić. Często przychodzili do Jezusa ludzie i prosili go o pomoc. Pan Jezus robił też liczne cuda:
uzdrawiał chorych, karmił głodnych, wskrzeszał umarłych – potwierdzały one jego boskie pochodzenie. W
Wielki Czwartek wieczorem Pan Jezus zjadł z apostołami świąteczny posiłek – było to dzień przed jego
śmiercią – wtedy też ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii czyli Mszę św. Nastepnego dnia źli ludzie
zabili go na krzyżu– dlatego w Wielki Piątek przypominamy sobie te wydarzenia. W niedzielę rano
apostołowie gdy przyszli do grobu zobaczyli, że jest on pusty
– Jezus zmartwychwstał czyli powstał z grobu.
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się jeszcze
przez 40 dni swoim uczniom, a później poszedł do nieba –
do swojego Ojca

Zapamiętaj
Kim jest Jezus Chrystus? Who is Jesus Christ?
Jest Bogiem, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu
dla naszego zbawienia. He is God who became a man and
died on the cross to save us.
Gdzie się urodził? Where was he born?
Pan Jezus urodził się w Betlejem Jezus was born in
Bethleham
Jakie imię ma Jego Matka? What’s the name of his
mother?
Matka Pana Jezusa ma na imię Maryja. Her name is Mary.
Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

Who is Jesus’ Father?

Bóg, nasz najlepszy Ojciec. God, who is our Father

Podpisz wydarzenia z życia Jezusa
2

Rozwiąż krzyżówkę (z pomocą
rodziców)
1. Góra na której Pan Jezus został
Ukrzyżowany.
2. Imię Opiekuna Pana Jezusa.
3. Imię Anioła, który ukazał się Maryi.
4. Rzeka, w której ochrzczony został pan
Jezus.
5. Miasto w którym Maryja i Józef
odnależli 12 letniego Jezusa
6. Miejscowośc w której urodził się Jezus
7. Jeden z darów ofiarowany Jezusowi
przez mędrców
8. Dzień, w którym Jezus spozył z
apostołami ostatnia wieczerzę
9. Miasteczko w którym mieszkał Pan
Jezus
10. Pierwsi przybyli do stajenki

1. Podpisz przypowieści i cuda które uczynił Jezus. Pokoloruj je
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3. MARYJA - MAMA PANA JEZUSA
1.Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna. God chose Mary to be the mother of His Son.
Pewnego dnia Anioł posłany przez Boga powiedział do Maryji: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, którego
nazwiesz imieniem Jezus”
2. Gdy Jezus umierał na krzyżu powiedział żebyśmy wszyscy pokochali jego Mamę tak jak on ją kocha.
When he was dying on the cross, Jesus told us to love his mother just as he loves her.
Czy kochasz Maryję – mamę Jezusa? Do you love Mary, Mother of Jesus?

..............................

3. Gdy Jezus wrócił do swojego Ojca – do nieba, to chciał żeby była z nim również jego mama, dlatego
zabrał ją z ziemi do nieba - do siebie – nazywa sie to Wniebowzięcie Matki Bożej.
4. Maryja po tym jak została wzięta do nieba wiele razy ukazywała się póżniej
ludziom – nazywamy to objawieniami Matki Bożej. Maryja objawiała się min. w
Fatimie i Lourdes
5. Taka szczególna modlitwa do Matki Bożej
to
6. Na świecie jest wiele różnych specjalnych
miejsc, gdzie modlimy się do Matki Bożej - te
miejsca nazywają się sanktuariami. W Polsce takie najbardziej znane miejsce
jest na Jasnej Górze w Częstochowie. Tam znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Modlitwa do Matki
Bożej

Pokoloruj obrazek
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Kim są aniołowie?
Modlitwa do Aniołka Stróża
Aniołku, przyjacielu wszystkich dzieci,
Spraw, żebym miał piękne sny
Ofiaruję Ci moje małe serduszko
Weź je i zanieś wysoko do Jezusa.
Aniołku opiekuj się moją rodziną
I proszę cię jeszcze,
żeby wszystkie dzieci na ziemi były
radosne

Aniołowie są różni: jedni są
specjalnymi wysłannikami Boga
np. Anioł Gabriel, który
powiedział Maryi, że będzie
mamą Pana Jezusa, inni są
posłani przez Boga żeby w
trudnych chwilach pomagać
ludziom np. Anioł Rafał, jeszcze inni pomagają nam
w walce ze złem np. Anioł Michał.
Są też aniołowie, którzy ciągle się nami opiekują –

nazywają się Aniołowie Stróże. Każdy z nas ma takiego Aniołka, który czuwa nad nim.
Dlatego często trzeba się do niego modlić.

Pokoloruj obrazek odpowiednimi kolorami:

-

.

niebieski, o czerwony, T granatowy, żółty,

^ pomarańczowy

4. MODLITWA – ROZMOWA Z BOGIEM
MODLITWA jest to rozmowa z Bogiem
(Prayer is talking to God)
Modlę się gdy: I pray when:
wielbię Boga, I priase God
dziękuję Mu, I thank Him
przepraszam Go, I apologise to Him
proszę Go

I ask Him

Kiedy mam się modlić? (When should I pray?)
Zawsze rano i wieczorem (Always in the morning and evening)

Tak jak ty cieszysz się, gdy o tobie
ktoś pamięta np. rodzice czy
przyjaciel, a smutno ci jest gdy oni
zapominają o tobie, tak samo Jezus
cieszy się, gdy o nim pamietamy.
Więc nigdy nie zapominaj o swoim
przyjacielu Jezusie i często z nim
rozmawiaj!!!

1. Matka Pana Jezusa
2. Początek modlitwy Pańskiej
3. Ile jest przykazań miłości
4. ......Loretańska do NMP
5. Nadaje sie je podczas chrztu
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6. Niech się stanie wola .....
7. ...... bardzo wielka wina

8. Rozpoczyna rok liturgiczny

DZIEŃ DOBRY
Grzeczne dziecko, gdy wstanie,
nie pyta o śniadanie,
tylko rączki umyje,
nosek, buzię i szyję
i uczesze się pięknie
i do modlitwy uklęknie.
Trzyma rączki złożone
i na żadną się stronę
nie ogląda, nie kręci,
bo ma zawsze w pamięci,
że Pan Jezus jest wszędzie
i wszystko widzieć będzie

Twoja modlitwa - zadanie:

napisz za co możesz

podziekować Bogu, przeprosić Go i poprosić Go. Below, write what
you canthank God for and what you want to apologise for.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
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5. KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA LUDZI
Pokoloruj rysunek

Kościół (Church) to budynek, w którym
mieszka Pan Jezus i w którym gromadzą się
ludzie, aby modlić się do Pana Boga. (The
Church is a ubilding in which Jesus lives)
Kościół (Church) to także wspólnota łudzi,
którzy wierzą w Pana Boga. (The Church is
also the community of people who beleive in
God)
Do Kościoła należymy przez:
- wiarę w Jednego Boga
- przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego i
innych sakramentów

Najważniejsze rzeczy w kościele:
Tabernakulum (The tabernacle) - jest to miejsce

Napisz gdzie i kiedy przyjałeś/aś
sakrament chrztu

gdzie mieszka Pan Jezus ukryty w chlebie

Gdzie ?.........................................

Ołtarz (The altar) - jest to stół przy którym odprawia

......................................................

się Mszę św.

Kiedy? ........................................

Konfesjonał (The confessional) - jest to miejsce
gdzie ludzie mówią kapłanowi swoje grzechy, a Bóg im przebacza,
Ambona (The lectern) - jest to miejsce z którego kapłan czyta Słowo Boże
Chrzcielnica (The font) - jest to miejsce gdzie

Pokoloruj rysunek

udziela się chrztu
Zadanie: dopisz brakujące słowa:
Write in the missing names:

Imię Papieża ..............................................
Imie i Nazwisko Proboszcza Name of Your
Parish Priest
..................................................................
.
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Zadanie: Podpisz i pokoloruj rysunki
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6. SAKRAMENTY ŚWIĘTE
1. Kto ustanowił Sakramenty Święte? Who established the
sacraments?
Sakramenty Święte ustanowił Pan Jezus. Jezus Christ

2. Co to jest Sakrament? What is a sacrament?
Sakrament jest to znak przyjaźni i spotkania człowieka z Bogiem.
A sacrament is a sign of friendship between God and humans

3. Ile jest Sakramentów Świętych? How many sacraments are there?
Jest siedem Sakramentów Świętych. There are 7 sacraments

4. Co otrzymujemy przez Sakramenty Święte? What do we received
through the sacraments?
Otrzymujemy łaskę Bożą czyli przyjaźń. We rececived God’s grace.

5. Kiedy człowiek traci łaskę Bożą? When do we lose God’s grace?
Człowiek traci łaskę Bożą czyli przyjaźń przez popełnienie grzechu. We lose God’s grace when we sin.
Zadanie: Wpisz w odpowiednie miejsce (Fill in the gaps using the words below)

Chrzest – małżeństwo – pokuta – namaszczenie chorych – kapłaństwo – Eucharystia – bierzmowanie
Baptism – marriage-penance - the anointing of the sick - priesthood – The Eucharist – confirmation
Sakrament, który już przyjąłem (-ełam) to:
..............................................................................................................................
Sakramenty, do których przygotowuje się w tym roku:
...............................................................................................................................
Sakramenty, które mogę przyjąć w przyszłości to:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Znajdź 10 różnic
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Zadanie: Podpisz ilustracje wpisując odpowiednie sakramenty. Pokoloruj je.
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7. MSZA ŚWIĘTA – CHRYSTUS KARMI NAS SWOIM CIAŁEM
Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy czyli na dzień przed
swoją śmiercią ustanowił sakrament Eucharystii – czyli Mszę św.
On the day before his death, during the Last Supper, Jesus
established the sacrament of the Eucharist - which we call the Mass

Dzisiaj na pamiatkę tego wydarzenia na
całym świecie odprawiane są Msze św.
Odprawiają je kapłani czyli księża

Today, as a reminder of that event, Mass is celebrated across the
world. It is celebrated by priests.

Części Mszy św.

Wpisz w odpowiednie miejsca
Eucharystyczna, wstępne, ofiarowanie darów, słowa, zakończenia,
komunia św.

Obrzędy.....................................
Liturgia .......................................

Kiedy słuchamy a kiedy
odpowiadamy w czasie
liturgi słowa?
Narysuj strzałki

1. Pierwsze czytanie (Stary Testament)
2. Śpiew psalmu
3. Drugie czytanie (Nowy testament)
4. Śpiew „Alleluja”
5. Ewangelia
6. Homilia
7. Wyznanie wiary

8. Modlitwa powszechna
Liturgia ...................................

2.

1.

..........................................

........................................

Obrzędy .........................
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8. PAN JEZES UCZY NAS WIERZYĆ I UFAĆ BOGU
I przykazanie Boże

Przykazania Boże to znaki, które prowadzą nas
do nieba. To taki Boży GPS do nieba
The Commandments are signs which guide us to
heaven; they are like god’s SatNav to heaven

Ponumeruj drogowskazy

Bóg dał przykazania Mojżeszowi na górze Synaj. W ten sposób zawarł
przymierze, czyli przyjaźń ze swoim ludem.
Dał je po to, aby ludzie wiedzieli jak mają postępować.
W naszym życiu dużo jest różnych znaków, które wskazują nam gdzie iść czy
jechać. Są one bardzo ważne żebyśmy zawsze wiedzieli co robić i nie pogubili
się. Przykazania to takie znaki, które pokazują nam drogę do nieba.
God gave the Ten Commandments to Moses on Mount Sinai. He gave them so
that people know what do.
Kto ustanowił 10 przykazań? .............................................

Napisz 1 przykazanie Write the first commandmanet.
....................................................................................................................
pierwsze Boże przykazanie spełniamy, gdy:
*............................................. w Boga

kocham Go

*........................................................................... ponad wszystko

* wierzę

*.............................................. Mu

* poznaję

*................................................................... Jego naukę

* ufam
* Jego wolę

* wypełniam ......................................................................

Znajdź 15 różnic
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9. PAN JEZUS UCZY NAS WIELBIĆ IMIĘ BOGA
II przykazanie Boże

Nie ............................. brał ...................... Pana Boga Twego
nadaremno
Krzysiek bardzo kocha swoją rodzinę i jest z niej dumny. Zawsze mówi o niej z
szacunkiem i nie pozwala żeby ktoś mówił o niej źle. Krzysiek lubi też swoje imię i
jest mu smutno, gdy ktoś się z niego śmieje.
Żaden człowiek nie lubi, gdy ktoś się śmieje z jego imienia. Jak ktoś się śmieje z
mojego imienia albo gdy mnie przezywa to mówię, że on mnie nie lubi, że mnie
obraża.
Bóg też ma swoje imię, święci też mają swoje imiona i dlatego nie można się z nich
śmiać. Należy je wymawiać z szacunkiem
God also has a name, as do the Saints and we should not laugh at these. They should be
said with respect.

Przykazanie drugie przypomina nam, ze imię Boga jest święte i należy
je wymawiać z szacunkiem
Imię Boże wymawiamy z szacunkiem tylko wtedy, gdy się modlimy
We say God’s name with respect when we pray

Drugie przykazanie spełniamy, gdy:
We keep the second commandment when we

SZANUJEMY
show respect

rzeczy swięte
holy objects

imiona święte

miejsca święte

the names of saints

holy places
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.................................................................................................................
1. Stworzył człowieka.
2. Bóg Ojciec, Syn Boże i Duch święty to Święta ......
3. Robi się z niego mizerię.
4. Jan ........... - namalował obraz „Bitwa pod Grunwalnem” .
5. Rajski ogród.
6. W rowerowym kole są ............
7. Niedźwieź ma na sobie.
8. Ma konary i gałęzie
9. Miasto, w którym dorastał Pan Jezus.
10. Czujesz go nosem.
11. Pieśń spiewana podczas ważnych obchodów państwowych.
12. Służą do szycia.
14

10. ODDAJEMY CZEŚĆ BOGU W
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
III przykazanie Boże
1. Napisz treść przykazania:
................................................................................
2. Wpisz litery w odpowiedniej kolejności, a dowiesz się,
który dzień w tygodniu jest szczególnie poświęcony Bogu.
2
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Niedziela jest dla nas dniem wyjątkowym, ponieważ tego dnia zmartwychwstał
Jezus. W tym dniu rozpoczyna sie też nowy tydzień.
W niedzielę mamy oddać chwałę Bogu tzn. spotkać się z Nim i powiedzieć Mu że go
bardzo kochamy – dlatego w tym dniu mamy iść do kościoła na Mszę św.
Niedziela to też dzień radości dlatego powinniśmy go spędzać z rodziną.

W niedzielę mam uczestniczyć we Mszy św. oraz radośnie spedzić czas z rodziną
(On Sundays I should attend Holy Mass and happily spend time with my family)

3. Wpisz, według kolejności, co jest w niedzielę najważniejsze.
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ..................................................................................................

Pomyśl
1. Jak zachowujesz się w
Kościele?
2. Czy pamiętasz o
modlitwie?

4. ...................................................................................................
Odpoczynek * uczestnictwo we Mszy św. * zabawa
* przebywanie z rodziną
4. Narysuj na zegarze godzinę na którą
najczęściej chodzisz do kościoła na Mszę św.
Draw in the time at which you usually go to church
15

11. PAN JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ
RODZICÓW
IV przykazanie Boże
1. Napisz treść czwartego przykazania Bożego:

................................................................................
Rodzice przekazali nam życie. Oni nas bardzo kochają i nami się opiekują, od nich wszystkiego się
uczymy. Rodzice są dla nas bardzo ważni, podobnie jak my jesteśmy ważni dla naszych rodziców.
Okazując im miłość sprawiamy im radość.
Czwarte przykazanie mówi też abyśmy szanowali wszystkich dorosłych ludzi.

Czwarte przykazanie Boże przypomina nam, że powinniśmy kochać i
szanować swoich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
(The fourth commandment reminds us that we should love and respect our parents,
carers and teachers)
2. Szanować rodziców znaczy:
.......................................... ich,
dobrze o nich ...........................................................
i być im .............................................................
(posłusznym, kochać, mówić)

Pomyśl
1. Czy zawsze okazujesz
posłuszeństwo swoim rodzicom?
2. Czy zawsze mówisz dobrze o
swoich rodzicach?
Think: Do I always listen to my
parents?
Do I always speak well of my
parents?

4. Napisz jak mogę pomagać swoim rodzicom:
................................................................................................................................................
..................................................................

Wklej bądź narysuj zdjęcie
swoich rodziców.
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Pomyśl

12. PAN JEZUS UCZY NAS
SZANOWAĆ ŻYCIE I ZDROWIE
V przykazanie Boże

1. Czy szanuje swoje zdrowie?
2. Czy szanuje przyrode i czy
własciwie traktuje zwierzęta?
Think: Do I look after my health?
Do I look after nature and treat
animals well?

.......................................................................................
Życie i zdrowie sa bardzo cennymi darami, które otrzymujemy od Boga – powinniśmy je chronić
oraz szanować.
Co nie chcesz aby tobie
Nie wolno też niczego czynić co by szkodziło zdrowiu własnemu i
robiono nie rób i innym.
bliźnich, na przykład bić i ranić. Należy też zachowywać przepisy
What you don’t want done
drogowe i wypełniać wskazania lekarzy.
to you, don’t do to others.
Nie wolno też dręczyć zwierząt i bezmyślnie niszczyć roślin.
Życie i zdrowie są .............................

............................, dlatego w piątym przykazaniu, Bóg

nakazuje nam szanować ................................ i .............................. człowieka i nie robić nikomu
krzywdy.

( darem * życie * Boga * zdrowie)

Człowiek nie powinien nikogo krzywdzić – zarówno ludzi jak i
zwierząt oraz nie powinien niszczyć bez potrzeby roślin
People should never harm anyone of anything – this means people and animals. You
should also not damage plants without needing to.

Mam również szanować swoje zdrowie
I should also look after my health
Bóg nie chce abym:

God doesn’t want me to:

1. .............................................................................
................................................................................
2. ............................................................................
.................................................................................
3. .............................................................................
................................................................................
................................................................................
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13. PAN JEZUS UCZY RODZINY PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI
VI i IX przykazanie Boże
Te przykazanie Bóg dał przede wszystkim ludziom dorosłym.

God gave these commandments to adults
1. Użyj poniższego kodu do rozszyfrowania szóstego

przykazania
.............................................................
Nie cudzołóż znaczy badź wstydliwy i skromny

Bóg w szóstym przykazaniu nakazuje aby nasze mysli, słowa i czyny były zawsze
czyste. By dzieci nie mówiły brzydkich słów i nie ogladały filmów dla dorosłych.
In the sixth commandment God tells us to always have pure thoughts, words and
actions: children should not say bad words and watch films for adults.

połącz słowa

....................................................................................................
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W dziewiątym przykazaniu Bóg chce, aby małżonkowie (np. rodzice) byli zawsze sobie
wierni, kochali się i nie rozchodzili się.
In the ninth commandment, God wants those who are married (for eg our parents), to always be
faithful to each other, love each other and never part.

pokoloruj rysunek
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14. PAN JEZUS UCZY NAS SZANOWAĆ RZECZY
VII przykazanie

Szanuje
Rzeczy moje (napisz jakie?)

....................................................................................................

To jest moje – tak mówi człowiek o tym, co posiada na
własność. Nikt nie chce aby mu zabierano jego własność.
Dlatego Bóg mówi „Nie kradnij” to znaczy, nie zabieraj
niczego co nie jest twoje. Pożyczoną lub znalezioną rzecz
należy oddać. Nie wolno też niszczyć cudzej rzeczy.

Rzeczy cudze(napisz jakie?)

Zachowuję siódme przykazanie, gdy ...................................,
szanuję .................................... i .................................. rzeczy

Rzeczy wspólne(napisz jakie?)

oraz ..................................................
ludziom wyrządzone
szkody.
( swoje, nie kradnę, wynagradzam, cudze,)
Przykazanie to zabrania zabierać nawet najmniejszej rzeczy, jesli nie są
nasze, tylko należą do kogoś innego
This commandment forbids us to take even the smallest things which are not our own

Rzecz, którą się pożyczyło należy oddać
You should give back things that you have borrowed

Należy szanować wszystkie rzeczy, nie tylko kogoś innego ale też swoje
You should respects things that belong to others as well as those that you own

X przykazanie
....................................................................................................

W dziesiątym przykazaniu Bóg chce:
aby nasze ................................ i ......................................
były dobre. Byśmy nie ..........................................
(myśli, zazdrościli, pragnienia)
Bóg chce, abyśmy w sercu nigdy nie pragnęli rzeczy, które należą do innych
ludzi. Byśmy nie byli zazdrośni
In the tenth commandment God tells us that we should not be jealous of others
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15. PAN JEZUS UCZY NAS MÓWIĆ
PRAWDĘ
VIII przykazanie (napisz/write)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Bóg w ósmym przykazaniu nakazuje nam
mówić zawsze prawdę
In the eight commandment God tells us to always tell the
truth

Przekracza to przykazanie ten kto kłamie i
mówi żle o innych
Everyone who lies and speaks badly about other people
breaks this commandment

1. Skazał Jezusa na śmierć
2. Umarł na nim Jezus
3. Gdy nie mówi prawdy to .....
4. Żeby mówić prawdę, potrzebna
jest .......
5. Zdradził Jezusa
6. Jest ich dziesięć.
Znajdź słowo prowadzące do Boga i
słowa, kóre nie prowadzą do Boga:
Do Boga prowadzi:
.......... ..................................
Przeciw Bogu:
.... ........................................

14. GRZECH

..............................................
..............................................
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16. GRZECH I
SPOWIEDŹ
Jeżeli będę szedł z
Jezusem to zawsze
odnajdę właściwą
drogę i nie zgubie
się.
If I walk with Jesus, I
will always find the
right way and will not
get lost.

1. Co to jest grzech? What is sin?
Jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub
kościelnych.
It’s choosing to break God’s commandments, or Church commandments, knowing
that this is wrong
Popełniając grzech człowiek zrywa przyjaźń z Bogiem.
Committing sin breaks your friendship with God
2. Czym możemy zgrzeszyć? How can we sin?
- myślą/with our thoughts np. gdy o kimś źle myśle
- mową/with our words np. gdy przeklinam, kłamie, przezywam
- zachowaniem/with our actions np. gdy kradne, kogoś bije, nie słycham
rodziców, coś niszcze
3. W jakim sakramencie Pan Jezus odpuszcza grzechy?
................................................................................
Spowiedź – jest to spotkanie z Jezusem w którym człowiek wyznaje
swoje grzechy przed kapłanem i otrzymuje od Boga przebaczenie
4. Przez kogo Pan Jezus odpuszcza grzechy?
........................................................................................
5. Co należy uczynić, aby odbyć dobrą spowiedź. WARUNKI
SPOWIEDZI/What do you need to have a good confession?
- ...............................................................................
- ................................................................................
- .................................................................................
- .................................................................................
- .................................................................................
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Przypowieść o synu marnotrawnym
Jezus kiedyś opowiedział taką historię.
Byli kiedyś dwaj synowie - jeden z nich
zarządał, aby jego ojciec podzielił
pieniądze która ma pomiędzy nich. Ojciec
nie chciał sie kłucić z synem więc podzielił
majątek i dał każdemu synowi
sprawiedliwie po połowie.
Jeden z nich zostawił je i zainwestował.
Drugi poszedł w świat, zaczął się bawić i
wydawać pieniądze, aż stracił wszystko i
został bez niczego. Gdy brakło mu
pieniędzy odeszli też jego koledzy i został sam, aż skończył tak że musiał pilnować świnki.
W tym czasie jego ojciec ciagle czekał na syna aż powróci i codziennie wychodził przed dom
żeby go zobaczyć.
Niedobry syn gdy został sam i nie miał co jeść pomyślał sobie: ilu ludzi którzy pracują u
mojego taty ma tak źle jak ja, pewnie ani jeden? Więc poszedł w kierunku swojego domu.
Gdy ojciec zobaczył powracającego syna bardzo się ucieszył. Wyprawił ucztę na jego cześć,
na którą zaprosił wielu ludzi, jednak starszy syn nie przyszedł bo się obraził.
Ojciec nie potępił swojego niedobrego syna, ponieważ go bardzo mocno kochał i chciał dla
niego jak najlepiej. Wybaczył synowi dlatego, że zrozumiał on swój błąd i postanowił się
poprawić.

Takim Ojcem jest nasz Bóg, który zawsze wybacza nam
nasze grzechy, jeżeli się poprawiamy.

Nauka malowanie świnki – zacznij od numeru 1
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17. RACHUNEK SUMIENIA
myśli

czyny

Rachunek sumienia to przypomnienie
sobie wszystkich swoich grzechów
Examining your conscience means to remind
yourself about all your sins

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

słowa

Duchu św., który wszystko wiesz, który mnie znasz, pomóż mi przy tej spowiedzi abym poznał
(poznała), co we mnie jest dobre a co złe i wszystkie moje grzechy i abym szczerze się z nich
poprawił (poprawiła).

Odmówić akt żalu…..

RACHUNEK SUMIENIA
1. Czy naprawdę kocham Boga?, Czy modlę się rano i
wieczorem?
2. Czy wymawiam imiona święte z pobożnością?
3. Czy szanuje niedziele jako dzień poświecony Bogu? Czy w
niedziele uczęszczam na Mszę św.
4. Czy jestem dobrym dzieckiem?, Czy szanuje rodziców, czy
nie sprawiam im przykrości swoim zachowaniem?, Czy
robię to, o co mnie proszą?, Czy słucham nauczycieli w szkole?, Czy nie śmieje się z
kolegów i ludzi starszych?
5. Czy szanuję swoje zdrowie?, Czy ubieram się właściwie do pory roku? Czy nie
spędzam zbyt dużo czasu przed telewizorem czy komputerem?, Czy szanuje
przyrodę?, Czy jestem dobry dla zwierząt i ptaków?
6. Czy oglądam zdjęcia albo filmy, które są dla dorosłych?
7. Czy wszystkie rzeczy, które mam są naprawdę moje?, Czy nie zabrałem czegoś
rodzeństwu, koledze albo koleżance?, Czy nie niszczyłem rzeczy, które są w domu, w
szkole, w kościele czy w innym miejscu?, Czy przyznaje się jak zrobię coś złego?
8. Czy zawsze jak mnie ktoś zapyta o coś to mówię prawdę?, Czy lubię kłamać, czyli
mówić inaczej niż myślę?, Czy obmawiam, czyli mowie źle o kolegach i koleżankach?
MODLITWA PO SPOWIEDZI
O Boże mój dziękuje Ci, że przebaczyłeś mi grzechy, że już ich nie pamiętasz i proszę Cię pomóż mi
abym wytrwał w moim postanowieniu poprawy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. jak była na
początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Odmówić akt miłości....
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ŻAL ZA GRZECHY
Żal za grzechy polega na przeproszeniu Pana Boga
za popełnione grzechy
Contrition – this means to be sorry for all your sins

Żałuje i przepraszam.
Ach żałuję za me złości jedynie dla twej miłości, bądz w miłości mnie grzesznemu
do poprawy dążącemu.

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
Chcę się poprawić i więcej nie zasmucać rodziców i
Pana Boga. Chcę byc lepszym
I want to be better and not make my parents and God sad again

ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU I BLIŹNIEMU
.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................
(polega * za * popełnione * ludzi * zło * przeproszeniu * Zadośćuczynienie * na *
Pana Boga * i * grzechy * i )

Przepraszamy
Kogo?

......................

.........................
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18. SZCZERA SPOWIEDŹ
Spowiedź - jest to szczere wyznanie
Spowiedź święta:
wszystkich popełnionych grzechów
Confession is the truthful admitance of all sins

Spowiedź rozpoczynamy słowami:
 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
 Niech

będzie

pochwalony

Jezus

Chrystus.
/ Ksiądz odpowie: Na wieki wieków. Amen. /
 Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi
świętej...

- tak mówię tylko przy pierwszej

spowiedzi
 Ostatni raz byłem/byłam u spowiedzi
świętej... - tak mówię przy każdej następnej
spowiedzi


Obraziłem/obraziłam Pana Boga następującymi grzechami... / w tym
miejscu wymieniam swoje grzechy i kończę słowami ... Więcej grzechów nie
pamiętam, za te i za wszystkie inne grzechy żałuję, obiecuję poprawę,
proszę o pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie.

Kapłan mówi krótką naukę i zadaje pokutę którą mam zapamiętać i wypełnić.
Następnie kapłan wymawia słowa formuły rozgrzeszenia, a spowiadający się, w
tym czasie bijąc się w piersi, mówi szeptem trzy razy: Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu/grzesznej.
Gdy kapłan zapuka w konfesjonał odchodząc mówię: Bóg zapłać!
Następnie idę przed ołtarz, klękam i odmawiam zadaną pokutę
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