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1. Kościół jest naszą rodziną
W naszym życiu bardzo ważny  jest Kościół.  Jest on wspólnotą  ludzi 
wierzących w  Jezusa Chrystusa, ochrzczonych w  imię Trójcy Świętej 
i idących do nieba pod przewodnictwem papieża. Ty też jesteś częścią 
tego  Kościoła.  Nasz  Kościół  nazywa  się  rzymskokatolicki,  ponieważ 
jego stolicą jest Rzym. 

Kościół został założony przez Pana Jezusa, który powiedział do świętego 
Piotra, pierwszego papieża:

„Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój,  
a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

Zadanie 1. Pokoloruj poszczególne pola 
według instrukcji, a zobaczysz, jak wygląda 
Bazylika świętego Piotra w Rzymie.  Tam 
właśnie jest stolica naszego Kościoła.
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 - czerwony

 - żółty
 - niebieski

 - pomarańczowy
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Zadanie 3. Pomóż Oli zrozumieć, co jest potrzebne, żeby dostać się do 
łodzi Kościoła. Zaznacz odpowiedni rysunek.

Kościół

Zadanie 2. Kościół jest jak łódź, w której płyniemy przez życie.  
Na czerwonym żaglu napisz, dokąd płynie łódź Kościoła.

Mleko



Nasz  Kościół  rzymskokatolicki  podzielony  jest  na  parafie.  Każda 
parafia  ma  swój  kościół,  czyli  budynek,  w  którym  uczestniczymy 
we  Mszy  Świętej.  W  parafii  spotykamy  się  również  na  katechezie 
i  różnych  nabożeństwach.  Razem  przeżywamy  wolny  czas  
i pomagamy biednym ludziom. Parafia ma swojego księdza proboszcza, 
a czasami także księży wikariuszy. 
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Zadanie 4. Wpisz na ilustracji imiona osób, które dzisiaj są 
odpowiedzialne za Kościół: imię papieża, naszego biskupa 
 i księży z naszej parafii.

Zadanie 6. Narysuj lub zrób zdjęcie twojego kościoła. Napisz, jak 
nazywa się twój kościół.

Zadanie 5. Aby zapamiętać, jak możemy nazwać wszystkich, którzy 
wierzą w Pana Jezusa, wpisz w kolumnę po lewej stronie wskazane 
litery:

- pierwsza litera 

- piąta litera 

- trzecia litera 
- pierwsza litera 

- druga litera 

- trzecia litera 

- pierwsza litera 
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6. Przystępujemy  
do spowiedzi świętej

Pan Bóg odpuszcza nam grzechy, kiedy przystępujemy do spowiedzi 
świętej. Trzeba dobrze przygotować się do tego sakramentu i spełnić 
wszystkie jego warunki. Trzeba także nauczyć się formuły spowiedzi, 
czyli słów, które wypowiadamy podczas tego sakramentu.  

Zadanie 1. Przed każdą spowiedzią robimy rachunek sumienia, czyli 
przypominamy sobie nasze grzechy od ostatniej spowiedzi. Przeczytaj 
pytania i pomyśl, jakie grzechy popełniłeś i za co chcesz przeprosić Pana 
Boga. Nie wypisuj żadnych grzechów. One pozostaną twoją tajemnicą.

Jak często się modlisz?
Jak często bierzesz udział we Mszy 

Świętej?
Jaki jesteś dla rodziców, dziadków, 

nauczycieli?
Jaki jesteś dla rodzeństwa, 

rówieśników?
Jak traktujesz zwierzęta 

 i rzeczy, które cię otaczają?
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Zadanie 2. Bardzo ważnym warunkiem dobrej spowiedzi jest żal 
za grzechy. Napisz modlitwę i przeproś w niej Pana Boga, ale nie 
wymieniaj grzechów.

Zadanie 3. Kolejnym 
warunkiem jest mocne 
postanowienie poprawy, 
czyli obiecujemy, że 
zrobimy wszystko, 
żeby nie popełniać 
grzechów. Ważne jest 
także unikanie okazji 
do grzechu. Pomóż Oli 
i Wojtkowi uniknąć 
takich sytuacji i narysuj 
bezpieczną drogę do 
domu.
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Zadanie 4. Napisz 
jak nazywa się 
miejsce, w którym 
przystępujemy do 
spowiedzi świętej.
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Zadanie 5. Uzupełnij formułę spowiedzi. Możesz sprawdzić na  
stronie 48.

W imię Ojca, i………......., i……………….......
Amen. Niech będzie pochwalony 
…………………………….......... 
Ksiądz odpowiada: Na wieki wieków Amen 
Do ………………………………przystępuję  
pierwszy raz.  
………………...............Pana Boga  
następującymi grzechami:
(wymieniasz swoje grzechy). 
Więcej …………………… nie pamiętam, 
za wszystkie bardzo……………….., 
obiecuję…………………………………  
a ciebie ojcze proszę o ………………… 
i …………………………………

Zadanie 6. Ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie, 
czyli naprawienie zła, które wyrządziły nasze grzechy. Napisz, co 
powinien robić chrześcijanin po spowiedzi. 

- modlić się rano i …………………

- chodzić do kościoła w ……………..

- słuchać……………………,  
nauczycieli i …………………………..



7. Komunia Święta jest  
Ciałem i Krwią Pana Jezusa

Zadanie 1. Na Ostatniej Wieczerzy z Panem Jezusem było 12 
apostołów. Obok Niego siedział umiłowany uczeń św. Jan. 

Pokoloruj go.26



7. Komunia Święta jest  
Ciałem i Krwią Pana Jezusa

Pan Jezus, żyjąc na ziemi, uczył ludzi, że powinni wierzyć w Pana Boga 
i kochać bliźnich. Uzdrawiał także chorych, a niektórych umarłych 
przywrócił do życia. Nie wszyscy Go jednak dobrze rozumieli i postanowili 
Go zabić. Także On sam chciał oddać swoje życie, żeby uwolnić ludzi od 
szatana i zła, by wszyscy mogli dojść do nieba. Wiedział, że niedługo 
zostanie aresztowany i skazany na śmierć, dlatego zaprosił swoich 
uczniów na wieczerzę. Wtedy wziął chleb i powiedział: „Bierzcie i 
jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i powiedział: „Pijcie 
z niego wszyscy,  bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów”. (Mt 26,26-28). W ten sposób Jezus 
Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystię. 

Zadanie 2. Wpisz litery w jasne miejsca od góry do dołu. Dowiesz się, 
co powiedział Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy.
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Zadanie 3. Napisz w co Pan Jezus przemienił chleb i wino podczas 
Ostatniej Wieczerzy!

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb  
w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Potem umarł na krzyżu,  
zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Został jednak z nami na zawsze. 
W czasie każdej Mszy Świętej ofiaruje się za nas i przemienia chleb w 
swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Wszyscy, którzy Go przyjmują w 
Komunii Świętej, będą szczęśliwi na ziemi i w niebie.

Zadanie 4. Z podanych wyrazów ułóż słowa Pana Jezusa. 

świata.

z wami

Jestem
aż

do
skończenia

wino

chleb
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Zadanie 4. Z podanych wyrazów ułóż słowa Pana Jezusa. 

Zadanie 5. Obrazki przedstawiają wniebowstąpienie Pana Jezusa. Znajdź 
i zaznacz 8 rzeczy, którymi się różnią.

Zadanie 6. Uzupełnij słowa modlitwy do Najświętszego Sakramentu:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy…………………………………

Prawdziwe………………………… i …………………………….. 

Pana naszego Jezusa……………………………………….

Teraz i zawsze i na ……………………………. wieków. Amen.

Sakrament

Ciało

KrewChrystusa
wieki


