Co to znaczy grzeszyć dobrowolnie: to znaczy, że nikt i nic
minie do zła nie zmusza, sam z własnej woli je czynię.
11.
Co to znaczy popełnić duże zło (w rzeczy ważnej): to znaczy
naruszać wolę Pana Boga wyrażoną w Dziesięciu Bożych Przykazaniach, lub w Pięciu Kościelnych.
12.
Co to jest grzech lekki: to jest grzech, który został popełniony
w rzeczy mało ważnej, lub nieświadomie, lub wtedy, gdy zostałem do
niego zmuszony.
13.
Kto odpuszcza grzechy: grzechy odpuszcza tylko Pan Bóg, ciężkie tylko w spowiedzi świętej, a grzechy lekkie również podczas
pobożnego przeżegnania się wodą święconą, lub w tedy, gdy czynimy akt pokuty we Mszy św., albo wtedy, gdy mówimy Panu Bogu, że
Go bardzo kochamy i chcemy być z Nim zawsze.
14.
Co to jest Msza św.: Msza św. jest uobecnieniem ofiary Pana
Jezusa, której dokonał za nas na Krzyżu.
15.
Z jakich części składa się Msza św.: Msza św. składa się z; 1)
obrzędów wstępnych; 2) liturgii słowa; 3) liturgii eucharystycznej; 4)
obrzędów zakończenia.
16.
Co czynimy podczas obrzędów wstępnych: z pokorą wyznajemy Bogu nasze grzechy i przygotowujemy się do spotkania z Panem
Jezusem w Słowie i Komunii św.
17.
Co czynimy podczas liturgii słowa: podczas liturgii słowa
uważamy na każde słowo Pana Jezusa i z radością Mu odpowiadamy
śpiewając Psalmy.
18.
Co czynimy podczas liturgii eucharystycznej: podczas liturgii
eucharystycznej uczestniczymy w ofierze Chrystusa na Krzyżu. Razem z Nim się ofiarowujemy Ojcu niebieskiemu.
19.
Co to jest Komunia św.: Komunia św. jest to żywy i prawdziwy Pan Jezus. Widzę kawałek chleba, a wierzę, że jest to Pan Jezus z
całym swoim Bóstwem i całym Człowieczeństwem.
20.
Forma Obrzędu Pojednania, czyli Spowiedź św.
10.

Tezy do egzaminu podczas kolędy
(UWAGA! „ZPB” = książeczka: „Z Panem Bogiem”, Pelplin 2004)

Akt wiary nadziei i miłości. „ZPB” str. 29/30.
Główne prawdy wiary. „ZPB” str. 27.
Pięć Przykazań Kościelnych. „ZPB” str. 21. (tylko nowa wersja!)
Dziesięć Przykazań Bożych. „ZPB” str. 19/20.
Dwadzieścia tajemnic Różańca św. „ZPB” str. 362, lub inaczej.
Skład Apostolski. „ZPB” str. 18.

Tezy do egzaminu przed Spowiedzią św.
1.

Podaj pięć warunków dobrej Spowiedzi św. „ZPB” str. 37.
2.
Co to jest Rachunek sumienia: jest to przypomnienie sobie
wszystkich grzechów, które popełniłem od ostatniej spowiedzi św. i
tym samym drogi powrotu do Boga.
3.
Co to jest żal za grzechy: jest to smutek duszy z powodu obrażenia grzechami dobrego Boga i chęć nie popełniania zła w przyszłości.
4.
Kiedy postanowienie poprawy jest mocne: gdy wiem, z czego
i jak chcę się poprawić; mam wybrać jedną powtarzającą się wadę i
obmyślić sposób walki z nią.
5.
Kiedy Spowiedź św. będzie szczerą: gdy wypowiem wszystkie popełnione grzech. Mam się tak spowiadać, by ksiądz mógł usłyszeć i zrozumieć każdy mój grzech.
6.
Co to jest zadośćuczynienie Bogu: to jest odmówienie pokuty,
którą zadał ksiądz. Ja mogą sobie sam nadać większą pokutę, by piękniej pokazać Bogu, że Go kocham.
7.
Co to jest zadośćuczynienie ludziom: jest to naprawienie
szkód, które popełniłem swoimi grzechami. Powinienem przeprosić,
jeśli kogoś obraziłem, naprawić zło, oddać, co ukradłem.
8.
Co to jest grzech ciężki: jest to świadome i dobrowolne popełnienie dużego zła. (świadomie, dobrowolnie, w rzeczy ważnej!!!)
9.
Co to znaczy grzeszyć świadomie: to znaczy, że wiem, iż jestem nieposłuszny Panu Bogu, lecz pomimo to czynię zło.

Należy nauczyć się sposobu spowiadania tylko z książeczki: „Z Panem Bogiem”!!!
lub poniższa forma
Dopiero po zaliczeniu pytania 20 można umówić się na pierwsza prawdziwą Spowiedź św.
Na egzaminy przychodzimy z indeksem.

