
Modlitwy – I Komunia św.  listopad / grudzień 

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 za krzyżu dla naszego zbawienia.  
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.  
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

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,  
Wszechmogący 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, żałuje za me złości  
Jedynie dla Twej miłości.  



Bądź miłościw mnie, grzesznemu,  
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

Dziesięć Przykazań Bożych 
 
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.  
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.  
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.  
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 nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać 
się od prac niekoniecznych. 
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a 
w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 


