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Mały katechizm 

 

O PANU BOGU 

Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach? 

Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą. 

Ile jest Osób Boskich?  

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

Kim jest Jezus Chrystus? 
Jezus Chrystus to Syn Boży, który stał się człowiekiem  
i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 

Kim jest Duch Święty? 

Duch Święty to trzecia Osoba Boska. 

 

O ANIOŁACH 

Kim są aniołowie? 
Aniołowie to duchy czyste,  
które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała. 

Jak nazywamy aniołów, którzy opiekują się ludźmi? 

Nazywamy ich Aniołami Stróżami. 

Jak nazywamy aniołów, którzy nie słuchali Boga? 

Nazywamy ich złymi duchami, diabłami lub szatanami. 

 

O CZŁOWIEKU 

Kim jest człowiek? 
Człowiek to stworzenie wolne i rozumne,  
złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 

Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? 

Śmierć, Sąd Boży, Niebo lub piekło. 

Co to jest niebo? Niebo jest stanem wiecznego szczęścia. 

Co to jest czyściec? 

Czyściec to miejsce kary za grzechy po śmierci. 

Co to jest piekło? Piekło jest stanem wiecznej kary. 

 

O KOŚCIELE 

Czym jest Kościół?  

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych. 

Kto założył Kościół katolicki? 

Kościół został założony przez Pana Jezusa. 

Kto kieruje Kościołem na ziemi? 

W imieniu Pana Jezusa Kościołem na ziemi kieruje papież. 
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O SAKRAMENTACH 

Co to jest Sakrament? 
Sakrament to widzialny znak działania Pana Boga  
w naszym życiu. 

Ile jest Sakramentów świętych?  

Jest siedem Sakramentów świętych. 

Co to jest Komunia święta? 
Komunia święta to prawdziwe Ciało i Krew  
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 

Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? 
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament  
w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Kiedy należy być na Mszy św.? 

Na Mszy św. należy być w niedzielę i święta nakazane. 

Co oznacza święcić dzień święty? 
Święcić dzień święty to: być na Mszy świętej, modlić się,  
mieć czas dla innych i odpoczywać. 

Co się dzieje we Mszy Świętej podczas przeistoczenia? 
Podczas przeistoczenia chleb i wino, mocą Ducha Świętego,  
stają się w Ciałem i Krwią Pana Jezusa. 

Jaki warunek trzeba spełnić, by przyjąć Komunię świętą? 

Aby móc przyjąć Komunię świętą, trzeba być bez grzechu. 

 
O GRZECHU 

Co to jest grzech? 
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie 
przykazań Bożych lub kościelnych. 

Jak dzielimy grzechy? 
Grzechy dzielimy na ciężkie czyli śmiertelne  
i lekkie czyli powszednie. 

Co to jest Spowiedź święta? 
Spowiedź święta to sakrament, w którym Pan Bóg,  
za pośrednictwem kapłana, odpuszcza nam grzechy. 

Co to jest rachunek sumienia?  
Rachunek sumienia to przypomnienie sobie  
wszystkich swoich grzechów. 

Co to jest żal za grzechy? 

Żal za grzechy to smutek z powodu złego postępowania.  

Co oznacza szczera spowiedź?  

Szczera spowiedź oznacza, że trzeba na niej mówić prawdę. 

Co to jest mocne postanowienie poprawy? 

Postanowienie poprawy to chęć unikania grzechów. 

Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu? 
To wynagrodzenie za popełnione grzechy przez odprawienie 
pokuty i naprawienie wyrządzonej krzywdy. 


