INFORMATOR KATECHETYCZNY

1. ADRES SZKOŁY
Bromma Gymnasium, Nyängsvägen 152, 167 56 Bromma ( szkoła znajduje się
na zielonej linii 600 m od stacji metra T- Stora Mossen )
Vakmästare: Andrzej Bobowics, tel. 761 249 426, tel. 08-508 494 08
E-mail: Andrzej.Bobowicz@Stockholm.se
2. ADRES - POLSKA MISJA KATOLICKA
Folkungagatan 46 d, 118 26 Stockholm, T-Medborgarplatsen,
tel/fax 08/640 05 85, www.pmk-stockholm.com,
E-mail: kancelaria@pmk-stockholm.com
Kierownik katechizacji - ks. Adam bikowski, tel. 0 707 398 909
e-post: zbiksdb@op.pl
3. TERMINY KATECHEZ
I SEMESTR - JESIE 2017:
09.09/ 23.09/ 07.10/ 14.10/ 11.11/ 18.11/ 02.12/ 16.12/
II SEMESTR - WIOSNA 2018:
13.01/ 27.01/ 10.02/ 24.02/ 10.03/ 24.03/ 21.04/ 28.04/ 05.05/ 26.05/
4. ZAPISY DZIECI NA KATECHEZĘ
W dniu Rozpoczęcia Roku Katechetycznego o godzinie 10.00, wszystkie dzieci
i rodzice gromadzą się w auli Bromma Gymnasium na wspólnej Mszy swiętej z
okazji rozpoczęcia katechezy. Po Mszy więtej w odpowiedniej dla dziecka
klasie u katechetów rodzice mogą zapisać dziecko na katechezę. W klasie dzieci
otrzymają blankiet w którym wpisują swoje dane, adres zamieszkania, oraz
kontakt do rodziców. Wypełnione blankiety dzieci lub rodzice oddają
katechecie. W klasach dzieci otrzymają równie plan katechez na cały rok
katechetyczny oraz mogą kupić podreczniki do religii.

5. PODRĘCZNIKI
W dniu rozpoczęcia Roku Katechetycznego dzieci lub rodzice mogą kupić u
katechetów w klasach podręczniki do religii. Cena podręcznika wynosi 50 kr. W
niektórych klasach dzieci oprócz podręcznika mają równie ćwiczenia. W tym
wypadku płacą za obie ksią ki równie 50 kr. Je li rodzice mają po starszych
dzieciach te same podręczniki, wtedy nie muszą kupować nowych.
6. OPŁATY
Rodzice, którzy zapisują dziecko na katechezę oprócz zakupu podręcznika do
katechezy, który kosztuje 50 kr, wpłacają równie do katechetów roczną składkę
członkowską 150 kr na młodzie owy związek EMMAUS. Wszystkie dzieci,
które płacą tę składkę przynale ą do związku Emmaus i dzięki temu objęte są
ubezpieczeniem na czas pobytu w szkole w czasie katechezy oraz dzięki tej
składce mo emy jako związek młodzie owy ubiegać się o bezpłatne
wypo yczanie szkoły BROMMA GYMNASIUM.
7. SALE LEKCYJNE
Katecheza w Bromma Gymnasium odbywa się na trzech piętrach po prawej
stronie od wej cia głównego do szkoły. W czasie katechezy zajmujemy 20 klas.
Przy ka dej sali lekcyjnej wywieszony jest szyld z nazwą klasy.
Rozkład klas:
1. Pi tro - klasy: 0 s, I a, I b, I c, II a, II b, II c
2. Pi tro - klasy: II d, III a, III b, III c, III d, IV a, IV b
3. Pi tro - klasy: V a, V b, VI a, VI b, VII a, VIII a
Numery klasy rozpoczynające się od 1 np.B 107 oznaczają 1 pi tro.
Numery klasy rozpoczynający się od 2 np. B 208 oznaczają 2 pi tro.
Numery klasy rozpoczynający się od 3 np. B 315 oznaczają 3 pi tro.

08. ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH
10.00 - 10.45 - MSZA ŚWI TA
Przerwa 15 min
11.00 - 11.45 - I KATECHEZA
Przerwa 15 min
12.00 - 12.45 - II KATECHEZA
Przerwa 15 min
13.00 - 13.30 - III KATECHEZA

09. DO JAKIEJ KLASY ZAPISAĆ DZIECKO?
0 Klasa - Do klasy 0 zapisujemy dzieci 6 letnie.
1 Klasa - Do klasy 1 zapisujemy dzieci 7 letnie.
2 Klasa - Do klasy 2 przyjmujemy dzieci, które uko czyły klasę 1.
W klasie 2 rozpoczyna się dwuletnie przygotowanie do I Komunii.
3 Klasa - Do klasy trzeciej przyjmujemy tylko te dzieci, które przez rok
przygotowywały się ju u nas do I Komunii więtej w klasie II. Dzieci, które
przyjechały z Polski i uko czyły klasę II, powinny przedstawić ocenę z religii
lub wiadectwo z klasy II.
4 Klasa - Do klasy czwartej przyjmujemy dzieci, które były u I Komunii w.
5 Klasa - Do klasy piątej zapisujemy dzieci, w wieku 11 lat
6 Klasa - Do klasy szóstej zapisujemy dzieci, w wieku 12 lat
7 Klasa - Do klasy siódmej zapisujemy dzieci, w wieku 13 lat
8 Klasa - Do klasy ósmej zapisujemy dzieci, w wieku 14 lat
9 Klasa - Do klasy dziewiątej zapisujemy dzieci, w wieku 15 lat, które
uko czyły klasę ósmą. W klasie 9 młodzie przygotowuje się do przyjęcia
sakramentu Bierzmowania w oratorium Quo Vadis w wyznaczone soboty o
godzinie 14.00

INFORMACJE DLA RODZICÓW
NA TEMAT I KOMUNII ŚWIĘTEJ
1. TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ - I Ko u ia ś ięta od ędzie się
so otę 12.05.2018 o godzinie 10.00 koś iele p. . ś . Ja a Sztokhol ie, ul.
Johannesgatan 24, T- Hötorget. O godzi ie
.
dzie i spotykają się
koś iele
yz a zo y h ła ka h. Rodzi e siadają koś iele
yz a zo y h
ła ka h za dzieć i. I i goś ie ła ka h
o z y h a a h. Pa iętaj y a y
za rać do koś ioła szystkie "ak esoria" ko u ij e ś ie e, różań e, edaliki,
książe zki , które poś ię i y a po zątku Mszy ś iętej.
2. SPOWIEDŹ
Pier sza spo iedź sakra e tal a dzie i przed I ko u ią ś . od ędzie się
piątek . .
r. o godzi ie .
koś iele ś . Ja a. Przed spo iedzią
dzieci otrzy ają u erki, które oddają kapła o i po spo iedzi. Po Mszy ś .
od ędzie się pró a. Druga spo iedź sakra e tal a przed I Ko u ią ś .
od ędzie się . .
roku o godz. .
koś iele ś . Ja a. Po Mszy ś .
od ędzie się pró a ge eral a. Dzie i, które przystępują do I Ko u ii ś .
Pols e przystępują tylko do I spo iedzi sakra e tal ej . .
i ie zostają
na próbie.
3. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wszyscy rodzice jak najszybciej powinni dostar zyć do katechetów, wymagane
dokumenty. Bez wymaganych doku e tó dzie ko ie oże przystąpić do I
Ko u ii ś iętej.
1. Akt chrztu - Z parafii

której dzie ko yło o hrz zo e. Jeśli dzie ko yło
o hrz zo e koś iele ś . Ja a Sztokhol ie, po akt hrztu ależy zgłosić się
do parafii sz edzkiej p. . ś . Eugenii w Sztokholmie przy Kungsträdgårdsgatan
12, T - Kundsträdgården, o koś iół ś . Ja a leży a tere ie parafii ś . Euge ii.
Jeśli dziecko yło o hrz zo e Pols e to po akt chrztu zgłasza y się do parafii
w Pols e. Jeśli dzie ko yło o hrz zo e i ej szwedzkiej parafii katolickiej to
zgłasza y się do tej parafii.
Czyli zaś iad ze ie o
przy ależ oś i do koś ioła katoli kiego Sz e ji. Jeśli rodzi e ie są zapisa i
do koś ioła katoli kiego
Sz e ji to uszą się zapisać a tere ie s ojej
szwedzkiej parafii katolickiej. Na stronie www.pmk-stockholm.com zakład e
kancelaria,
poda y h i for a ja h, oż a spra dzić do jakiej parafii

2.

Intyg

-

tzw.

registreringsbekräftelse

-

katoli kiej się ależy. Na tej sa ej stro ie z ajduje się ró ież for ularz zapisu
do koś ioła katoli kiego, który oż a ydruko ać, ypeł ić, podpisać i ysłać
do swojej parafii w celu zapisa ia się do koś ioła. Zapisa ie do koś ioła z ykle
tr a od kilku d i do tygod ia. Po zapisa iu ależy zgłosić się po i tyg zyli
registreri gs ekräftelse. Rodzi e dzie i, które przystępują do I Ko u ii ś .
zaró o
Sz e ji, jak i
Pols e po i i yć zapisa i do koś ioła
katolickiego.
3. Familjebevis (personbevis) ze skatteverket. Te

doku e t uszą
dostar zyć tylko rodzi e dzie i które do I Ko u ii ś . przystępują Sz e ji.
4. WYMAGANY MATERIAŁ - Wy aga y ateriał do zali ze ia poda y
został
ta el e, którą dzie i otrzy ają i ają kleić a ostat iej stro ie
s oi h podrę z ikó . Poda e odlit y dzie i uszą zdać a pa ięć
yz a zo y h ter i a h. Teksty odlit z ajdują się a koń u podrę z ika "
Jezus jest z nami" pod ru ryką " ały kate hiz " s. 136-143. For uła
spo iedzi do au ze ia, z ajduje się a str. 82. Rodziców prosimy, aby pomogli
dzie io
au e poda y h odlit i odlili się spól ie z dzieć i do u.
Codzienna wspólna modlitwa, to najlepsza nauka dla dzieci. "Słowa uczą, ale
przykłady pociągają".
5. PIEŚNI NA KOMUNIĘ - Teksty i elodie pieś i a I Ko u ię ś .
z ajdują się a stro ie oratoriu . Prosi y, a y dzie i z po o ą rodzi ó
au zyły się ty h pieś i.
www.oratorium.nu/pl/catechesis.html
www.oratorium.nu/pl/catechesis_songs.html
6. STROJE KOMUNIJNE
Do I Ko u ii ś . dzie i przystąpią jed ako y h iały h al a h, które rodzi e
ypoży zą z Polskiej Misji Katoli kiej. Po od iór al ko u ij y h rodzi e
przy hodzą z dzie kie , a y do rać odpo ied i roz iar al y dla dzie ka.
Prosi y o zro ie ie do u po iaru dzie ka ierzą od ra ie ia do kostki
ogi. Zapisa y po iar podaje y przy od iorze al y. Al y ędzie oż a
od ierać
iurze Polskiej Misji Katoli kiej przy ul. Folku gagatan 46 d, Tel. 08640 05 85, T - Med orgarplatse ,
astępują y h ter i a h:
Kl. III a - s. Dominika Szwed - 07.05.2018 - Po iedziałek, godz. 12.00 - 18.00
Kl. III b - ks. Ada Ż iko ski - 08.05.2018 - Wtorek, godz. 12.00 - 18.00
Kl. III c - Ks. Włodzi ierz Kruczkowski - 09.05.2018 - Środa, godz. 12.00 -18.00
Kl. III d - s. Ludwika Szymura - 10.05.2018 - Czwartek, godz. 12.00 -18.00

W d iu
aja
piątek a zakoń ze ie iałego tygod ia, po Mszy ś .
Koś iele ś . Ja a oddaje y z po rote
ypoży zo e al y w podpisanej
reklamówce z nazwiskiem dziecka.
7. DEWOCJONALIA
Książe zki i różań e dzie i otrzy ają z Polskiej Misji Katoli kiej przy od iorze
al ko u ij y h, ato iast rodzi e sa i postarają się o kup o edalika, dużej
iałej ś ie y ko u ij ej z o hro ką, a y dzie ko ie poparzyło się oskie i
a y osk ie kapał a posadzkę
koś iele, oraz o ia ek dla dzie zy ki.
Prosi y o podpisa ie książe zek ko u ij y h, o dzie i zęsto zosta iają
książe zki koś iele.
8. PAMIĄTKI PIERWSZOKOMUNIJNE - W d iu
aja piątek
a zakoń ze ie iałego tygod ia, po Mszy ś .
Koś iele ś . Ja a, dzie i
otrzy ają pa iątko e o razki z I Ko u ii ś iętej.
9. ZDJĘCIA - W zasie I Ko u ii ś iętej koś iele ś . Ja a, zdję ia ędzie
ro ił tylko za ó io y fotograf. Zdję ia ędzie oż a ode rać dniu 26 maja
piątek a zakoń ze ie iałego tygod ia, po Mszy ś . o godz.
. ,
koś iele ś . Ja a. Za ó io e zdję ia ogą ró ież zostać przesła e po ztą.
Ko takt: Bogusła Ra iński, tel.
, e-post: b.rawinski@gmail.com,
Plus Giro: 4251194-9. Strona internetowa fotografa: www.brfoto.eu
10. BIAŁY TYDZIEŃ
W d ia h od
do
aja dzie i ędą przeży ały tz . " iały tydzień". W ty h
d ia h przy hodzą do koś ioła stroja h ko u ij y h i siadają ła ka h jak
w czasie I Ko u ii. W iedzielę
aja dzie i przy hodzą do koś ioła a
godzi ę . . W d ia h od po iedziałku do piątku a godzi ę . .
11. OPŁATY - Najpóź iej do koń a lutego trze a pła ić składkę
kr a
książe zki, różań e, pa iątko y o razek z I Ko u ii ś ., k iaty dekora yj e a
ystrój koś ioła i a podzięko a ia, "dar ołatarza" dzie i ko u ij y h, al y
pra ie . Rodzi e dzie i, które ają I Ko u ię
Pols e ie pła ą poda ej
składki.
12. KOMUNIA W POLSCE - Rodzi e dzie i które ędą przystępo ać do I
Komunii ś .
Pols e
uszą dostar zyć
etrykę
hrztu, oraz
registreringsbekräftelse. Nie
uszą ato iast dostar zać fa ilje e is ze
skatteverket). Zaś iad ze ia o przygoto a iu dzie ka do I Ko u ii ś iętej

ędzie y yda ać na katechezie 21 kwietnia po odbyciu przez dzieci I
spo iedzi ś iętej, która ędzie piątek . .
. o godz. . .
13. ZAKOŃCZENIE KATECHEZY - W dniu 26.05.2018 r. o godzinie
. , Bro
a Gy asiu , od ędzie się Msza ś ięta a zakoń ze ie roku
kate hety z ego. Po Mszy ś iętej
s oi h klasa h, dzie i otrzy ają
ś iade t a z auki religii.
14. KONTAKT DO KATECHETÓW:
Rektor PMK - Ks. Ryszard Flakiewicz, Tel 0 736 923 434, ryszard.sdb@pmkstockholm.com
Kl. III a - s. Dominika Szwed - Tel.0 764 091 949, s.dominikaszwed@hotmail.com

Kl. III b - Ks. Ada

Ż ikowski - Tel 0 707 398 909, zbiksdb@op.pl

Kl. III c - Ks. Włodzi ierz Kru zkowski - Tel. 0 762 370 516, wlodek69@hotmail.com
Kl. III d - s. Ludwika Szymura - Tel. 0 728 779 370, ludwika.sz@tele2.se

SZWEDZKIE PARAFIE KATOLICKIE W SZTOKHOLMIE

NAZWA PARAFII

STOCKHOLM
KATOLSKA
DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

STOCKHOLM
S:TA EUGENIA KATOLSKA
FÖRSAMLING

ADRES PARAFII

OBSZAR PARAFII

Folkungagatan 46 B, T- Medborgarplatsen
118 26 STOCKHOLM, Box 41 45,
Tel. 08-640 15 55, fax 08-640 15 48
www.katolskadomkyrkan.se
e-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se

Stockholm 115, 117, 118,
Bandhagen, Enskede Gård,
Enskede, Farsta, Huddinge,
Hägersten, Johanneshov,
Skarpnäck, Skogås, Sköndal,
Trångsund, Årsta, Älvsjö

Kungsträdgårdsgatan 12, T - Kundsträdgården
111 47 Stockholm, Tel. 08-505 780 00,
fax 08-611 88 08
www.sanktaeugenia.se
e-post: exp@sanktaeugenia.se

Stockholm 112, 113, Birger
Jarlsgatan (nieparzyste numery),
Bromma, Ekerö, Essinge, Hässelby,
Kista, Rinkeby, Skeppsholmen,
Sollentuna, Solna, Spånga,
Sundbyberg, Upplands-Broo,
Vällingby, Västerled

STOCKHOLM
MARIE BEBÅDELSE
KATOLSKA
FÖRSAMLING

Linnegatan 79, 114 60 Stockholm,
Tel. 08-661 69 36, fax 08-663 29 81
e-post: sthlm.mariebeb@katolskakyrkan.se

Stockholm 104, 114, 115, Birger
Jarlsgatan (parzyste numery),
Brahegatan, Djurgården, Lidingö,
Valhallavägen, Karlavägen

Saltsjöbadsvägen 39, 131 50 Saltsjö-Duvnäs,
Tel/fax. 08-466 97 45
e-post: nacka@katolskakyrkan.se

Gustavsberg, Nacka, Saltsjö-Boo,
Saltsjö-Duvnäs, Älta

NACKA
S:T KONRADS KATOLSKA
FÖRSAMLING

MÄRSTA
S:T FRANCISKUS KATOLSKA
FÖRSAMLING

Stockholmsvägen 50, 195 32 Märsta,
Tel/fax 08-591 275 10, www.sanktfranciskus.se
e-post: expeditionen@sanktfranciskus.se

HANINGE
HELIGA FAMILJENS
KATOLSKA FÖRSAMLING
JÄRFÄLLA
HELIGA TREFALDIGHETS
KATOLSKA FÖRSAMLING

TÄBY
VÅR FRU KATOLSKA
FÖRSAMLING
FITTJA
S:T BOTVIDS KATOLSKA
FÖRSAMLING

Vendelsömalmsvägen 200, 136 66 Haninge,
Tel. 08- 745 39 81, fax 08-448 53 23
e-post: haninge@katolskakyrkan.se

Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby

Dalarö, Haninge, Ingarö, Muskö,
Nynäshamn, Sorunda,
Stora Vika, Tyresö, Värmdö,
Västerhaninge, Ösmo

Järfällavägen 150, 177 41 Järfälla, Tel. 08-580
812 55
www.trefaldighet.se
e-post: jarfalla@katolskakyrkan.se

Bro, Jakobsberg, Järfälla,
Kungsängen

Konvaljevägen 4b, 183 30 Täby,
Tel. 08-758 17 54, fax 08-544 756 86
www.varfrukyrkan.org
e-post: taby@katolskakyrkan.se

Danderyd, Djursholm, Enebyberg,
Rimbo, Roslags Näsby, Stocksund,
Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Åkersberga

Postängsvägen 11, 145 52 Norsborg, T-Fittja,
Tel. 08-531 86 005,
www.st-botvid.se
e-post: fittja@katolskakyrkan.se

Tumba, Tullinge, Norsborg,
Skärholmen, Vårby, Vårby Gård,
Masmo, Uttran, Slagsta

Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje,
Tel. 08-550 600 85,
e-post: sodertalje@katolskakyrkan.se

Röninge, Södertälje

SÖDERTÄLJE
S:T ANSGARS KATOLSKA
FÖRSAMLING

DZIENNICZEK ZNAJOMOŚCI MODLITW DZIECKA

___________________________________________
imię i nazwisko dziecka

MODLITWA
OCENA

PODPIS
RODZICA

PODPIS
KATECHETY

Ojcze nasz
Zdrowa Maryjo
Chwała Ojcu
Aniele Boży
10 przykazań
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miło ci
Akt żalu
Anioł Pański
Wieczny odpoczynek
5 przykazań ko cielnych
Przykazanie miło ci
7 sakramentów w.
7 grzechów głównych
5 warunków...spowiedzi
Główne prawdy wiary
Spowiedź powszechna
Wierzę w Boga
Pod Twoją obronę
Co to jest modlitwa s.140
Co to jest grzech s.140
Co to jest spowiedź s. 80
Co to jest Msza s.99
Formuła spowiedzi str.82
Wszystkie dzieci przystępujące do I Komunii w. muszą na pamięć zaliczyć podany materiał.
Zaliczenia modlitw - podczas każdej katechezy na ostatniej lekcji o godz. 13.00 - 13.30

MAŁY KATECHIZM - I KOMUNIA
1. OJCZE NASZ - który jest w niebie więć się imię Twoje; przyjd królestwo Twoje;

bąd wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpu ć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wód nas na
pokuszenie; ale nas zbaw od złego.
2. ZDROWAŚ MARYJO - łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między

niewiastami,
i błogosławiony owoc ywota Twojego, Jezus. więta Maryjo, Matko Bo a, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę mierci naszej. Amen.
3. CHWAŁA OJCU - i Synowi i Duchowi więtemu, jak była na początku, teraz i zawsze i

na wieki wieków. Amen.
4. ANIELE BOŻY - stró u mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bąd mi zawsze ku pomocy, Strze duszy, ciała mego, zaprowad mnie do ywota
Wiecznego. Amen.
5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
3. Pamiętaj , aby dzie więty więcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołó .
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego wiadectwa przeciw bli niemu swemu.
9. Nie po ądaj ony bli niego swego.
10. Ani adnej rzeczy , która jego jest.
6. AKT WIARY - Wierzę w Ciebie, Bo e ywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, co

objawił, Bo e. Twe słowo mylić nie mo e.
7. AKT NADZIEI - Ufam Tobie, bo Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi
grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

8. AKT MIŁOŚCI - Bo e, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko,

co jest stworzone, bo Ty dobro niesko czone.

9. AKT ŻALU - Ach, ałuje za me zło ci, jedynie dla Twej miło ci. Bąd miło ci mnie,

grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bli niemu.

10. ANIOŁ PAŃSKI - zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha więtego. Zdrowa

Maryjo...
Oto ja słu ebnica Pa ska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowa Maryjo...
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowa Maryjo...
11. WIECZNY ODPOCZYNEK - racz im dać Panie, a wiatło ć wiekuista niechaj im
wieci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
12. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i więta nakazane uczestniczyć we Mszy więtej 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 więtą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemię liwo ć od pokarmów mięsnych, a w czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Ko cioła.
13. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI - Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca

swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bli niego swego jak siebie samego.
14. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH:

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Naj więtszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapła stwo.
7. Mał e stwo.
15. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha.
2. Chciwo ć.
3. Nieczysto ć.
4. Zazdro ć.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
6. Gniew
7. Lenistwo.
16. PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

1. Rachunek sumienia.
2. al za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowied .
5. Zado ćuczynienie Panu Bogu i bli niemu.
17. 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 Bo y i Duch więty.
4. Syn Bo y stał się człowiekiem i umarł na krzy u dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nie miertelna.
6. Łaska Bo a jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
18. SPOWIEDŹ POWSZECHNA - Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i

siostry, e bardzo zgrzeszyłem my lą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja
wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Naj więtszą Maryję zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i więtych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga
naszego.
19. WIERZĘ W BOGA - Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa

Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha więtego; narodził
się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzy owan, umarł i pogrzebion; zstąpił
do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić ywych i umarłych. Wierzę w Ducha więtego,
więty Ko ciół powszechny, więtych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, ywot wieczny. Amen.
20. POD TWOJĄ OBRONĘ - uciekamy się, więta Bo a Rodzicielko, naszymi pro bami

racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Po redniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu
nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
21. MODLITWA - jest to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
22. MSZA ŚWIĘTA - Msza więta jest powtórzeniem w sposób bezkrwawy Ofiary Pana

Jezusa na krzy u.

23. EUCHARYSTIA - jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod

postaciami chleba i wina.
24. SPOWIEDŹ - jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza
nam grzechy po chrzcie popełnione.
25. GRZECH - jest to wiadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bo ego lub
ko cielnego.
26. SAKRAMENT - jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bo ej.
27. FORMUŁA SAKRAMENTU POKUTY

NIECH B DZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
W IMI OJCA I SYNA I DUCHA ŚWI TEGO. AMEN
MAM LAT... JESTEM UCZNIEM/UCZENNIC KLASY...
DO SPOWIEDZI PRZYST PUJ PIERWSZY RAZ OBRAZIŁEM/OBRAZIŁAM
PANA BOGA NAST PUJ CYMI GRZECHAMI: mówimy grzechy.
WI CEJ GRZECHÓW NIE PAMI TAM. ZA WSZYSTKIE BARDZO ŻAŁUJ ,
POSTANAWIAM POPRAW I PROSZ CI OJCZE, O POKUT I
ROZGRZESZENIE. Kapłan udzieli Ci krótkiej nauki. Zapamiętaj sobie zadaną przez niego

pokutę. Następnie kapłan rozgrzeszy Cię a ty w tym czasie żałuj za grzechy bijąc się w pier i
mówiąc: BOŻE B DŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEJ/MNIE GRZESZNEMU
Kapłan: I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha więtego.
DZIECKO: AMEN.
Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
DZIECKO: BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.
Kapłan: Pan odpu cił Tobie grzechy idź w pokoju.
DZIECKO: BÓG ZAPŁAĆ.

RACHUNEK SUMIENIA DLA DZIECI

Według Bożych przykazań

Przykazanie pierwsze
 Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
 Czy podczas modlitwy my lałem umy lnie o innych sprawach?
 Czy zaniedbywałem naukę religii?
Przykazanie drugie
 Czy wymawiałem imiona więte w artach lub w zło ci?
 Czy kląłem?
 Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
Przykazanie trzecie
 Czy w dniu więtym opu ciłem z lenistwa Mszę więtą?
 Czy spó niłem się na Mszę więtą?
 Czy w ko ciele zachowywałem się le?
 Czy pracowałem w dniu wiątecznym?
Przykazanie czwarte
 Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przeło onym?
 Czy zasmucałem ich lub le im yczyłem?
 Czy na miewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
Przykazanie pi te
 Czy biłem kogo ?
 Czy przezywałem?
 Czy le komu yczyłem?
 Czy namawiałem bli niego do grzechu?
 Czy dręczyłem zwierzęta?
Przykazanie szóste i dziewi te
 Czy my lałem chętnie o sprawach nieczystych?
 Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
 Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
 Czy mówiłem lub my lałem nieskromnie?
 Czy robiłem co bezwstydnego sam..., z kim ?
 Czy pragnąłem co nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?
Przykazanie siódme i dziesi te
 Czy kradłem: komu i co?
 Czy zatrzymałem rzeczy po yczone lub znalezione?
 Czy psułem rzeczy cudze?
 Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
 Czy chciałem kra ć: komu i co?
Przykazanie ósme
 Czy kłamałem?
 Czy oczerniałem bli niego?
 Czy obmawiałem?
 Czy posądzałem?

PROGRAM I KOMUNII ŚWIĘTEJ
KOŚCIÓŁ P.W.ŚW.JANA W SZTOKHOLMIE

09.30 - Dzieci gro adzą się w ławka h w koś iele.

09.45 - Dzie i ustawiają się w dwó h rzęda h przy wejś iu do koś ioła.
10.00 - Uroczyste procesjonalne wprowadze ie dzie i do koś ioła.
I. WEJŚCIE: Pieśń: Uro zysty dzień zawitał. W ławkach Pieśń: Kiedyś o Jezu

Poświę e ie książe zek,

edalików, różań ów, łogosławieństwo rodzi ów

II. AKT POKUTNY: Pieśń: Przeprasza

Cię Boże

III. LITURGIA SŁOWA: 1 Czytanie, psalm, II Czytanie - KL. III c

IV. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH - Kl. III b
V. MODLITWA WIERNYCH - Kl. III b
VI. DARY OFIARNE: Kl. III a - Kwiaty, owoce, chleb, hostie, wino i woda, dar

ołtarza.
VII. OFIAROWANIE: Pieśń: Ofiaruję To ie Pa ie

ój.

VIII. KOMUNIA ŚWIĘTA: Pieśń: Przyjdź do as i ho jak Bara ek,

Już goś isz Jezu.

IX. DZIĘKCZYNIENIE: Pieśń: Ser e

ko ha

Jezusa.

X. PODZIĘKOWANIA: - Kl. III a (, Księża, rodzi e, wszys y.)

Pieśń: Oto jest dzień

XI. ZAKOŃCZENIE: Pieśń: Chwal ie łąki.

Modlitwa dzie i a zakoń ze ie.

Zdję ia grupowe klasa i i i dywidual e.
PIEŚNI NA I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

I. UROCZYSTY DZIEŃ
1. Uroczysty dzień zawitał
Dzień od dawna upragniony
Serca biją nam rado nie
Jak wiąteczne, srebrne dzwony.
Bo dzi Jezus nas zaprasza
Siebie nam za pokarm daje.
Boga go ci dusza nasza,
Niebem się na ziemi staje.
2. Po raz pierwszy we Mszy więtej
W pełni dzi uczestniczymy
I z Jezusem Zmartwychwstałym
Jak najmocniej się łączymy.
Przyrzekamy Ci, o Jezu
e będziemy jak najczę ciej
Go cić Ciebie w naszych sercach
Bo Ty jeste naszym szczę ciem.
3. Pobłogosław nas o Chryste
Naszych ojców, nasze mamy
Niech dla Ciebie serca czyste
Całe ycie zachowamy.
Przyrzekamy Ci, o Jezu,
e będziemy jak najczę ciej
Go cić Ciebie w naszych sercach,
Bo Ty jeste naszym szczę ciem.
II. KIEDYŚ O JEZU
1. Kiedy o Jezu chodził po wiecie
Brałe dziateczki w objęcia swe,
Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię

Do Serca Twego przytul i mnie ( 2x )

2. Byłe Dzieciątkiem Ty wielki Bo e
W łóbku płakałe nad wiatem złym.
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze
Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim ( 2x )
III. PRZEPRASZAM CIĘ BOŻE
Przepraszam Cię Bo e skrzywdzony w człowieku,
przepraszam dzi wszystkich was.
ałuję za wszystko, to moja wina jest ( 3x )
IV. OFIARUJĘ TOBIE
Ofiaruję Tobie Panie mój całe ycie me
Cały jestem Twój, a na wieki
Oto moje serce przecie wiesz
Ty miło cią mą jedyną jest.
V. PRZYJDŹ DO NAS CICHO
Przyjd do nas cicho, jak Baranek
bezbronny, łagodny, biały Panie
I zmiłuj się i zmiłuj się i pokój nam daj ( 3x )
VI. JUŻ GOŚCISZ JEZU
1. Ju go cisz Jezu w sercu mym
dzień ten jest szczę cia mego dniem.
Przyniosłe dla mnie łask Twych zdrój,
Bąd e uwielbion Bo e mój.
2. Có ja dam Tobie, Jezu mój
chcę ofiarować zapał swój,
by zawsze pełnić wolę Twą,
zachować czystą duszę mą.
3. Jezu pozostań w sercu mym,

tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomó mi w godzinie złej,
wytrwać w miło ci, Jezu Twej.
VII. SERCEM KOCHAM JEZUSA
Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezusa,
zawsze będę Go kochać
On pierwszy ukochał mnie ( 3x )
VIII. OTO JEST DZIEŃ
Oto jest dzień, oto jest dzień
który dał nam Pan, który dał nam Pan
Weselmy się, weselmy się
i radujmy się w nim i radujmy się w nim
Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się i radujmy się w nim
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan
IX. CHWALCIE ŁĄKI
1. Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
ródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią wiata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywy szona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje i co yje,
Niech z nami sławi Maryję!

