Krótki katechizm
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 i żywot wieczny. Amen.
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 Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Dwa przykazania miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy
swojej i ze wszystkich myśli swoich.
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
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 twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na
ziemi.
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.

Osiem Błogosławieństw
1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3.Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni.
5.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi.
8.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprwiedliwości,
albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Uczynki miłosierdzia względem ciała
1.Głodnych nakarmić.
2.Spragnionych napoić.
3.Nagich przyodziać.
4.Podróżnych w dom przyjąć.
5.Więźniów pocieszać.
6.Chorych nawiedzać.
7.Umarłych grzebać.
Uczynki miłosierdzia względem duszy
1.Grzeszących upominać.
2.Nieumiejętnych pouczać.
3.Wątpiącym dobrze radzić.
4.Strapionych pocieszać.
5.Krzywdy cierpliwie znosić.
6.Urazy chętnie darować.
7.Modlić się za żywych i umarłych.

Najważniejsze dobre uczynki
1.Modlitwa.
2.Post.
3.Jałmużna.

Siedem sakramentów świętych
1.Chrzest.
2.Bierzmowanie.
3.Eucharystia- Najświętszy Sakrament.
4.Pokuta.
5.Namaszczenie chorych.
6.Kapłaństwo.
7.Małżeństwo.
Trzy cnoty Boskie
1.Wiara.
2.Nadzieja.
3.Miłość.
Cnoty główne
1.Roztropność.
2.Sprawiedliwość.
3.Wstrzemięźliwość.
4.Męstwo.

Dary Ducha Świętego
1.Mądrość.
2.Rozum.
3.Rada.
4.Męstwo.
5.Umiejętność.
6.Pobożność.
7.Bojaźń Boża.
Siedem grzechów głównych
1.Pycha.
2.Chciwość.
3.Nieczystość.
4.Zazdrość.
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6.Gniew.
7.Lenistwo.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1.Grzeszyć, licząc zupełnie na miłosierdzie Boże.
2.Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże.
3.Sprzeciwiać się świadomie uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4.Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5.Rozmyślnie i aż do końca życia lekceważyć sprawę swego zbawienia.
Grzechy wołające o pomstę do nieba
1.Umyślne zabójstwo.
2.Grzechy nieczyste, przeciwne naturze.
3.Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
4.Zatrzymanie zapłaty za wykonaną pracę.
Pięć warunków sakramentu pokuty
1.Poznanie swoich grzechów w dokładnym rachunku sumienia.
2.Szczery żal za popełnione grzechy.
3.Postanowienie poprawy.
4.Wyznanie grzechów podczas spowiedzi.
5.Zadośćuczynienie przez odprawienie zadanej przez kapłana pokuty i
naprawienie krzywd wyrządzonych bliźnim.
Rzeczy ostateczne
1.Śmierć.
2.Sąd Boży.
3.Niebo albo piekło.

Pięć przykazań kościelnych(nowych)
1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i
powstrzymywać 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 okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Link do skarbca wiary http://wordofgodd.wix.com/slowo-boze

