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KRÓTKI KATECHIZM

O Panu Bogu, Panu Jezusie i Duchu Świętym

1. Kim jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest Miłością, to znaczy, że chce mojego dobra. Jest 
moim  najlepszym  i  kochającym  mnie  Ojcem.  On  także 
stworzył niebo i ziemię, aniołów i ludzi.

2. Co to znaczy „stworzyć”?
„Stworzyć”,  to  znaczy  uczynić  coś  z  niczego.  Takiej 
umiejętności nie ma żaden człowiek, tylko Bóg.

3. Ile jest Osób Boskich?
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?
Jednego  Boga  w  trzech  Osobach  nazywamy  Trójcą 
Najświętszą.

5. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus  Chrystus  jest  Synem  Bożym,  który  stał  się 
człowiekiem, aby mnie zbawić czyli, abym po śmierci mógł 
żyć razem z moim Ojcem w niebie.

6. Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem?
Pan Jezus uczynił bardzo dużo cudów, aby ludzie uwierzyli, 
że jest Bogiem.

7. Kim jest Duch Święty?
Duch  Święty  jest  to  trzecia  Osoba  Trójcy  Świętej.  On 
udziela mi Bożych darów, abym mógł żyć jak najlepiej.

O człowieku i o Kościele

16. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Człowiek został stworzony po to, aby Pana Boga znał, czcił, 
kochał Go i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne, 
czyli niebo.

17. Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny jest to grzech, z którym się rodzi każdy 
człowiek.

20. Kto był jedynie wolnym od grzechu pierworodnego?
Wolną od grzechu pierworodnego była Matka Najświętsza, 
dlatego nazywamy Ją Niepokalaną.

21. Kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym?
Człowiek staje się dzieckiem Bożym na chrzcie świętym.

22. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najbardziej potrzebny sakrament, 
który gładzi grzech pierworodny. Na chrzcie świętym staję 
się dzieckiem Boga.

23. Co to jest sakrament?
Sakrament  jest  to  znak  widzialny  łaski  niewidzialnej. 
W  sakramencie  chrztu  znakiem  widzialnym  łaski,  którą 
otrzymujemy  w  duszy  jest  woda,  a  w  sakramencie 
Eucharystii,  znakiem otrzymywanej   łaski  jest  prawdziwe 
Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

24.Co to jest Kościół święty?
Kościół  święty  czyli  Lud  Boży  jest  to  wspólnota  ludzi 
ochrzczonych. 



25. Kto założył Kościół święty? 
Kościół,  do  którego mogą należeć  wszyscy ludzie,  założył 
Pan Jezus. 

26. Kogo uczynił Pan Jezus swoim zastępcą do prowadzenia  
Kościoła na ziemi?
Pan  Jezus  swoim  zastępcą,  do  prowadzenia  Kościoła  na 
ziemi, uczynił świętego Piotra. On był pierwszym papieżem 
czyli Ojcem świętym.

O grzechu i o sakramencie pokuty

28. Co to jest grzech?
Grzech  jest  to  nieposłuszeństwo  wobec  Boga,  czyli 
świadomie  i dobrowolnie (to znaczy wiem, co robię i chcę 
tego)  przekraczam  przykazania  Boże  lub  kościelne. 
Popełniając grzech, ja sam odrzucam miłość Boga.

29. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Człowiek  popełnia  grzech  ciężki  wtedy,  kiedy  całkiem 
świadomie (czyli wie, co robi) i całkiem dobrowolnie (czyli 
sam tego chce) nie słucha Pana Boga w rzeczach ważnych.

30. Kiedy człowiek popełnia grzech lekki?
Człowiek popełnia grzech lekki, jeśli nie słucha Pana Boga 
w rzeczach mniej ważnych lub w rzeczach ważnych, ale nie 
całkiem świadomie i dobrowolnie.

33. Komu Pan Jezus dał władzę odpuszczania grzechów? 
Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów dał kapłanom.

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

35. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos Boży w duszy człowieka, który mówi, 
co jest dobre, a co jest złe.

36. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to smutek duszy z powodu grzechów, zła 
i braku miłości do Pana Boga.

37. Jakie mamy rodzaje żalu za grzechy?
Jest żal doskonały, gdy żałuję za grzechy z miłości do Pana 
Boga, który jest kochającym nas Ojcem. Jest także żal mniej 
doskonały, czyli wystarczający. Polega on na tym, że żałuję 
za grzechy przede wszystkim z lęku przed karą Bożą.

38. Co się łączy z prawdziwym żalem za grzechy?
Z  prawdziwym  żalem  za  grzechy  łączy  się  mocne 
postanowienie poprawy czyli chęć bycia lepszym.

39. Co trzeba zrobić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?
Aby otrzymać odpuszczenie grzechów, mam za nie żałować 
i szczerze wyznać je przed kapłanem, czyli wyspowiadać się.

40. Kiedy spowiedź jest szczera?
Spowiedź jest szczera wtedy, gdy wyznaję wszystkie swoje 
grzechy i niczego nie ukrywam.

41. Na czym polega zadośćuczynienie Panu Bogu po spowiedzi?
Zadośćuczynienie Panu Bogu polega na odprawieniu pokuty 
wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.



42. Na czym polega zadośćuczynienie bliźniemu po spowiedzi?
Zadośćuczynienie  bliźniemu  polega  na  naprawieniu 
wyrządzonej mu krzywdy lub szkody.

O Eucharystii, Mszy świętej i Komunii świętej

43. Co to jest Eucharystia (Najświętszy Sakrament)?
Eucharystia  (Najświętszy  Sakrament)  jest  to  prawdziwe 
Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

44. Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię?
Pan  Jezus  ustanowił  Eucharystię  w  czasie  Ostatniej 
Wieczerzy w Wielki Czwartek.

46. Co dzieje się w czasie liturgii słowa?
W czasie  liturgii  słowa z  uwagą słuchamy Słowa Bożego, 
które jest czytane i wyjaśniane.

47. Co dzieje się w czasie liturgii eucharystycznej?
W tej części Mszy świętej dokonuje się przeistoczenie.

48. Co to jest przeistoczenie?
Przeistoczenie  jest  to  przemiana  chleba  i  wina,  w  Ciało 
i Krew Pana Jezusa, choć zewnętrzny wygląd chleba i wina 
pozostaje taki sam.

50. Kiedy najlepiej i najpełniej uczestniczymy we Mszy świętej?
Najlepiej i najpełniej uczestniczymy we Mszy świętej wtedy, 
gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii świętej.

51.  Jak  trzeba  się  przygotować  na  przyjęcie  Pana  Jezusa  
w Komunii świętej?

Aby przyjąć Pana Jezusa w Komunii  świętej trzeba duszę 
oczyścić z grzechów ciężkich, zachować post eucharystyczny 
(jedną  godzinę)  i  pobożnie  uczestniczyć  we  Mszy  świętej. 
Można też przyjąć Komunię świętą poza Mszą świętą.

52. Co mam uczynić po przyjęciu Komunii świętej?
Po przyjęciu Komunii świętej należy uczynić dziękczynienie, 
to  znaczy mam powitać Pana Jezusa,  wyrazić  Mu miłość, 
wdzięczność i dłuższą chwilę porozmawiać z Nim w ciszy.

53. Jak często powinienem przystępować do Komunii świętej?
Do  Komunii  świętej  powinienem  przystępować  jak 
najczęściej, zwłaszcza w niedziele i święta, oraz w pierwsze 
piątki miesiąca.

O przykazaniach Bożych

59. Co nakazują słowa pierwszego przykazania: „Nie będziesz  
miał bogów cudzych przede Mną”?
Słowa te nakazują, abym wierzył w jednego Boga, oddawał 
Mu cześć i coraz lepiej Go poznawał. To przykazanie uczy 
mnie,  że  Pan Bóg w moim życiu powinien być zawsze na 
pierwszym  miejscu,  a  więc  nikt  i  nic  (żaden  bożek,  na 
przykład komputer, telewizja) nie może być ważniejsze od 
Niego.

60. Co znaczą słowa drugiego przykazania: „Nie będziesz brał  
imienia Pana, Boga swego, nadaremnie” ?
Te słowa znaczą, że Pan Bóg pragnie, abym nie wymawiał 
Jego Imienia bez potrzeby, ale abym wymawiał Je zawsze 
z szacunkiem. 



61. Jak mam wypełniać trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj,  
abyś dzień święty święcił”?
Trzecie  przykazanie  Boże  mam wypełniać  przez  pobożny 
udział we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

62. Co oznaczają słowa czwartego przykazania Bożego: „Czcij  
ojca swego i matkę swoją”?
Słowa te mówią mi o tym, że rodziców powinienem kochać, 
szanować, słuchać i pomagać im.

63. Kogo jeszcze mam słuchać oprócz rodziców?
Oprócz rodziców powinienem jeszcze  słuchać nauczycieli, 
wychowawców i starszych (na przykład dziadków).

64.  Co  nakazuje  Pan  Bóg  w  piątym  przykazaniu:  „Nie  
zabijaj”?
W  piątym  przykazaniu  Pan  Bóg  nakazuje  mi  szanować 
moje zdrowie i życie oraz zdrowie i życie innych osób.

65.  Co  nakazuje  mi  Pan  Bóg  w  szóstym przykazaniu:  „Nie  
cudzołóż”?
W szóstym  przykazaniu  Pan  Bóg  nakazuje  mi  szanować 
ciało  moje  i  innych  przez  zachowanie  skromności, 
i wstydliwości.

66. Co nakazuje mi Pan Bóg w siódmym przykazaniu?
W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje mi szanować 
własność swoją, cudzą (czyli na przykład kolegi, koleżanki) 
i wspólną (na przykład w szkole, na ulicy, w sklepie).

67. Co to znaczy: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw  
bliźniemu swemu?” 
To  oznacza,  abym  nigdy  nie  kłamał,  nie  plotkował,  nie 
obmawiał  i  nie  obciążał  innych  swoją  winą  (nie  zwalał 

swojej winy na innych). Powinienem zawsze mówić prawdę, 
a unikać kłamstwa.

68. Jakie powinny być moje myśli i pragnienia?
Moje myśli i pragnienia powinny być zawsze dobre i czyste.
Powinienem unikać zazdrości i pożądania cudzych rzeczy.

69. W jaki sposób najlepiej okazuję Panu Bogu, że Go kocham?
Najlepiej okazuję Panu Bogu, że Go kocham wtedy, kiedy 
wypełniam Jego przykazania.


