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1. Czym jest modlitwa ? 

Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku Bogu, lub też skierowaną do Niego prośbą o 

stosowne dobra. 

 

2. Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus ? 

Jezus nauczył nas modlitwy “Ojcze nasz”, która jest streszczeniem całej Ewangelii i 

najdoskonalszą z modlitw. Nazywamy ją Modlitwą Pańską, bo nauczył nas jej nasz Pan i 

Mistrz, Jezus Chrystus. 

 

3. Powiedz tajemnice Różańca św.  

Tajemnice radosne  

l) Zwiastowanie  

2) Nawiedzenie św. Elżbiety  

3) Narodzenie Pana Jezusa .  

4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  

5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni  

Tajemnice bolesne  

l) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu  

2) Biczowanie Pana Jezusa  

3) Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa  

4) Niesienie krzyża  

5) Ukrzyżowanie  

Tajemnice chwalebne  

l) Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa  

3) Zesłanie Ducha Świętego  

4) Wniebowzięcie NMP  

5) Ukoronowanie w niebie NMP  

Tajemnice światła  

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.  

2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie.  

3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  

4) Przemienienie na górze Tabor.  

5) Ustanowienie Eucharystii. 

 

4. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?  

Jest to modlitwa "Zdrowaś Maryjo". Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. 

Elżbiety i słowa Kościoła św.  

 

 



5. Powiedz modlitwę "Anioł Pański". Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?  

„Anioł Pański” odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem 

dla naszego zbawienia. 

 

6. Powiedz 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 przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha 

Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała  

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen 

 

7. O co modlimy się w Modlitwie Pańskiej ? 

Modlitwa zawiera siedem próśb. Przedmiotem pierwszych trzech jest chwała Ojca: 

uświęcenie Jego imienia, przyjście Królestwa, spełnienie woli Bożej. W czterech 

następnych przedstawiamy nasze pragnienia: modlimy się o to, co jest potrzebne do życia, o 

uzdrowienie od grzechu; dwie następne odnoszą się do naszej walki o zwycięstwo dobra 

nad złem. 

 

8. Co oznacza wyraz "zstąpił do piekieł"? 

Mówiąc "zstąpił do piekieł" wyznajemy, że Jezus rzeczywiście umarł, a Jego dusza 

zjednoczona z Boską Osobą zstąpiła do krainy zmarłych, aby sprawiedliwych, 

oczekujących tam na swoje wybawienie, wprowadzić do nieba. 

 

9. Wymień 7 grzechów głównych 

1. Pycha 

2. Chciwość 

3. Nieczystość 

4. Zazdrość 

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 

6. Gniew 

7. Lenistwo 

 

10.  Ile jest stacji drogi krzyżowej? Wymień je 

Stacja 1- Jezus skazany na śmierć  

Stacja 2 - Jezus bierze krzyż  

Stacja 3 - I upadek pod krzyżem  

Stacja4 - Jezus spotyka swoją matkę  

Stacja 5 - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż  

Stacja 6 - Weronika ociera twarz  



Stacja 7- II upadek pod krzyżem  

Stacja 8 - Jezus pociesza płaczące niewiasty 

Stacja 9 - III upadek 

Stacja 10 - Jezus odarty z szat  

Stacja 11- Jezus przybity do krzyża  

Stacja 12 - Jezus umiera na krzyżu  

Stacja 13 - Jezus zdjęty z krzyża 

Stacja 14 - Jezus złożony do grobu 

 

11.  Wymień Sześć Prawd 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 ł Duch Święty. 

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego zbawienia. 

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

 

12.  Wymień 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. 

 

13.  Wymień 7 darów Ducha Świętego: 

Dar mądrości, Dar rozumu, Dar rady, Dar męstwa, Dar umiejętności, Dar pobożności, Dar 

bojaźni Bożej. 

 

14.  Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.  

 Cztery Ewangelie 

 Dzieje Apostolskie autorstwa św. Łukasza 

 13 listów św. Pawła 

 List do Hebrajczyków przypisywany św. Pawłowi 

 7 listów innych Apostołów 

 Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.  



 

15.  Powiedz 5 przykazań kościelnych  

l) W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy 

św. i powstrzymywać się od prac służebnych.  

2) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich 

grzechów.  

3) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię 

św.  

4) W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od 

spożywania mięsa i zachować post.  

5) Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.  

 

 

16.  Co to jest religia? Jaką religią jest religia katolicka? 

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. Religia katolicka jest to religia objawiona   

przez Boga. 

 

17.  Co to jest wiara? 

Wiara jest dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej przez Boga. 

 

18.  Czy wiara jest konieczna do zbawienia? 

Wiara jest konieczna do zbawienia, bo sam Pan Jezus powiedział: "Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16). 

 

19.  Co to znaczy bronić swojej wiary?   

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty  

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć  

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę  

 

20.  Co to jest Pismo święte? 

Pismo święte jest to mowa Boga, spisana pod natchnieniem Ducha Świętego. 

 

21.  Z ilu ksiąg składa się Pismo święte? 

Pismo święte jest zbiorem ksiąg świętych, na który składa się 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg 

Nowego Testamentu. 

 

22.   Kto napisał cztery Ewangelie?   

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.  

 



23.  Jak inaczej nazywamy Ewangelię? 

Ewangelię nazywamy też "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie 

z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 

 

24.  Kogo nazywamy Trójcą Świętą?  

Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

 

25.  Co to jest Najświętszy Sakrament?  

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod 

postaciami chleba i wina. 

 

26.  Co to jest Msza św.?  

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu 

Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej 

Pana Jezusa). 

 

 

27.  Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?  

Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z 

kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy 

wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.  

 

28.  Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?  

Komunię św. możemy często przyjmować gdy:  

a) mamy łaskę uświęcająca  

b) czystą intencję (chcę zjednoczenia z Bogiem)  

c) zachowany jest post eucharystyczny – 1 godzina przed przyjęciem Komunii św.  

 

29. Co to jest sumienie?  

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.  

 

28. Co to jest grzech pierworodny?  

To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców.  

 

30. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?  

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją 

Niepokalaną.  

 

31.  Czym jest grzech?  



Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną 

Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub 

ciężki.  

 

32.   Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?  

Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie 

przekracza przykazanie Boże lub kościelne. Grzech ciężki powoduje utratę łaski 

uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. 

  

33.  Na czym polega grzech lekki?  

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w 

rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie 

lub niezupełnie dobrowolnie. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz 

pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos 

sumienia.  

 

 

34.  Kiedy człowiek popełnia grzech? 

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże 

lub kościelne. 

  

35.  Co to są grzechy cudze? 

 Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu. 

 

36.  Co to jest nałóg?  

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów. 

 

37.  Co to jest sakrament pokuty? 

 Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie 

Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się 

lepszym człowiekiem. 

 

38. Co to jest spowiedź?  

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. 

 

39.  Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?  

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do 

Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a 

którym zatrzymacie będą zatrzymane". 



 

40.  Co to jest rachunek sumienia? 

 Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi. 

 

41.  Co to jest żal za grzechy?  

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie 

Go i wewnętrzne nawrócenie. 

 

42.  Co to jest mocne postanowienie poprawy?  

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów. 

 

43. Co to jest łaska uświęcająca? 

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas 

dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas). 

 

44. Co to jest zadośćuczynienie?  

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana. 

 

45.  Co to jest Kościół? 

Kościół jest to lud gromadzony przez Boga na całym świecie. Kościołem jest także 

wspólnota miejscowa oraz zgromadzenie liturgiczne, zwłaszcza zgromadzenie 

eucharystyczne. 

 

46.  Jakie są początki Kościoła? 

Chrystus Pan gromadził wokół siebie uczniów, spośród których wybrał dwunastu 

Apostołów, czyniąc 

Piotra widzialną głową Kościoła. 

 

47.  Kościół jest widzialny czy niewidzialny? 

Kościół jest równocześnie widzialny i niewidzialny, ludzki i Boski, jest społecznością 

hierarchiczną 

i Mistycznym Ciałem Chrystusa, ożywionym przez Ducha Świętego. Jest tajemnicą wiary. 

 

48.  W jaki sposób można stać się członkiem Kościoła? 

Do Ludu Bożego wchodzi się przez wiarę i chrzest. 

 

49.  Jakie są podstawowe cechy Kościoła? 

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. 

 

50.  Co to znaczy, że Kościół jest jeden? 



Kościół jest "jeden", ponieważ ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego 

chrztu, tworzy jedno Mistyczne Ciało Chrystusa, ożywiany przez jednego Ducha Świętego. 

 

51.  Co to znaczy, że Kościół jest "święty"? 

Kościół jest "święty", ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na 

ofiarę, aby go uświęcić; ożywia go Duch Święty. 

 

52.  Co to znaczy, że Kościół jest "powszechny"? 

Kościół jest "powszechny", ponieważ głosi on całość prawd wiary, rozdziela wszystkie 

środki zbawienia jakie posiada i posłany jest do wszystkich narodów. 

 

53.  Co to znaczy, że Kościół jest "apostolski"? 

Kościół jest "apostolski", ponieważ zbudowany jest na fundamencie Apostołów, nieomylnie 

zachowuje prawdę i Chrystus nim rządzi przez Piotra i Apostołów, obecnych w papieżu i 

biskupach. 

 

 

 

54.  Jaka jest struktura Kościoła? 

Z ustanowienia Bożego Kościół ma strukturę hierarchiczną; są w nim osoby sprawujące 

święte urzędy: 

• biskupi, prezbiterzy, 

• diakoni - nazywani duchownymi 

• osoby pozostałych wiernych - nazywane świeckimi lub laikami. 

 

55. Co to jest rok liturgiczny? 

Rok liturgiczny jest to cykl świąt liturgicznych, w których odsłania się całe misterium 

Chrystusa: od Wcielenia i Narodzenia, przez Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesłanie 

Ducha Świętego, aż po spełnienie się błogosławionej nadziei i powrót Chrystusa. 

 

56.  Co to jest niedziela? 

Niedziel, jako dzień Zmartwychwstania Pańskiego, jest dniem gromadzenia się wiernych 

dla słuchania słowa Bożego i sprawowania Eucharystii. 

 

57.  Wymień obowiązujące święta kościelne.  

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny, świętych Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.  

 

58.  W jakim celu Kościół św. nakazuje post?  



Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.  

 

59.  Kim są aniołowie? 

Aniołowie są to stworzenia duchowe, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego 

zbawczym planom. 

 

60.  Skąd wiemy o istnieniu aniołów? 

O aniołach jako duchach rozumnych i wolnych wiemy z Pisma świętego i z Tradycji 

Kościoła. 

 

61.  Jak nazywamy aniołów, którzy opiekują się nami? 

Aniołów, którzy nami się opiekują, nazywamy Aniołami Stróżami. Są naszymi Stróżami od 

urodzenia aż do śmierci i wstawiają się za nami u Boga. 

 

62.  Kim są złe duchy? 

Złe duchy, czyli szatan i inne demony są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili 

służbę Bogu i Jego planom zbawczym. 

 

63.  Na czym polegają pokusy diabelskie? 

Do swego buntu przeciwko Bogu, złe duchy usiłują przyłączyć człowieka i kuszą go 

kłamliwymi "korzyściami". 

 

64.  Kim jest człowiek? 

Człowiek jest stworzeniem rozumnym i wolnym, który ma ciało i duszę nieśmiertelną. 

 

65.  Skąd pochodzi dusza nieśmiertelna? 

Nauka wiary przyjmuje, że duszę duchową i nieśmiertelną Bóg stwarza sam bezpośrednio. 

 

66.  Co to są rzeczy ostateczne? 

Rzeczy ostateczne to: 

• śmierć, 

• sąd Boży, 

• niebo albo piekło. 
 

67.  Co rozumiemy przez "Żywot wieczny"? 

Wierzymy, że nasze życie nie kończy się ze śmiercią, lecz zmienia się w życie wieczne. 

 

68.  Co następuje zaraz po śmierci? 

Zaraz po śmierci każdy człowiek w swej nieśmiertelnej duszy otrzyma wieczną zapłatę za 

swe czyny, na podstawie sądu szczegółowego, którego dokona Chrystus, Sędzia żywych i 

umarłych. 



 

69.  Co to jest niebo? 

Przez niebo rozumiemy tajemnicę szczęścia tych, którzy cieszą się posiadaniem Boga na 

zawsze. 

 

70.  Kto idzie do czyśćca? 

Kto umiera w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie jest jeszcze całkowicie oczyszczony, po 

śmierci przechodzi oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną przy wejściu do nieba. 

 

71.  Czy możemy pomagać duszom w czyśćcu? 

Wierząc w świętych obcowanie, Kościół poleca zmarłych miłosierdziu Bożemu i ofiaruje 

im pomoc, zwłaszcza Ofiarę eucharystyczną. 

 

72.  Co nazywamy piekłem? 

Piekłem nazywamy smutną i bolesną rzeczywistość śmierci wiecznej, przed którą Kościół 

ostrzega. 

 

 

73.  Na czym polega kara piekła? 

Główna kara piekła polega na odłączeniu człowieka od Boga na wieki. Jest to samo 

wykluczenie się człowieka z jedności z Bogiem. 

 

74.  Co wiemy o sadzie ostatecznym? 

Kościół święty wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu ostatecznego wszyscy ludzie 

staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach dla zdania sprawy ze swoich czynów. 

 

75. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?  

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: 

a) Matką Syna Bożego (Jezusa Chrystusa), 

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia), 

c) Wniebowzięta (z duszą i ciałem), 

d) Królową Polski. 

 

76.  Podaj definicję sakramentu  

Sakrament – widzialny znak niewidzialnej łaski. 

 

77.  Co to są sakramenty święte? 

Sakramenty święte są to znaki widzialne, które z ustanowienia Chrystusa Pana dają nam 

łaskę Bożą. 

 

78.  Ile jest sakramentów świętych? 



Kościół w swojej liturgii sprawuje siedem sakramentów świętych, ustanowionych przez 

Chrystusa. Są to: 

• chrzest 

• bierzmowanie 

• Eucharystia 

• pokuta 

• namaszczenie chorych 

• kapłaństwo 

• małżeństwo 

 

79. Czy sakramenty są konieczne do zbawienia? 

Kościół stwierdza autorytatywnie, że dla wierzących sakramenty są konieczne do 

zbawienia. 
 

80.  Co to jest łaska sakramentalna? 

Łaska sakramentalna jest nadprzyrodzonym darem Ducha Świętego, ofiarowana przez 

Chrystusa i właściwa każdemu sakramentowi. 

 

81.  Co to jest chrzest?  

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, 

daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy, bo bez niego 

nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie 

można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i 

pogłębiania wiary). 

 

82.  Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu? 

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, 

duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie 

chrześcijańskim. 

 

83.  Kto może udzielić chrztu świętego?  

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – 

każdy człowiek.  

 

84.  W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?  

a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić  

b) polać czoło chrzczonego wodą  

c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i 

Ducha Świętego”  

 



85.  Co to jest Bierzmowanie?  

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę 

swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

 

86.  Jaki jest związek pomiędzy chrztem i bierzmowaniem?  

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie 

Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), zaś przez Sakrament 

Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to 

posłannictwo i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej. Wyrażają to słowa z liturgii 

„pragniemy aby Duch Święty… umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do 

postępowania według jej zasad: 

 

87.  Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? 

 Przyjmujemy go jeden raz w życiu, podobnie jak chrzest ponieważ raz na zawsze 

"wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego. 

 

88.  Jakich łask udziela bierzmowanie? 

a) Pomnaża łaskę uświęcającą, 

b) Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 

c) Daje 7 darów Ducha Świętego, 

d) Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. 

 

89.   Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania? 

a) Modlić się o dary Ducha Świętego, 

b) Poznać najważniejsze prawdy wiary, 

c) Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 

d) Wybrać sobie patrona, 

e) Poprosić świadka do bierzmowania, 

f) Oczyścić duszę z grzechów. 

 

90.  Kto udziela Sakramentu bierzmowania?  

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych 

okolicznościach każdy upoważniony kapłan. 

 

91.  Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania? 

a) Włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, 

b) Namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”. 

 

92.  Co to jest Krzyżmo św.?  



Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. 

Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje). 

 

93.  Kim jest Duch Święty?  

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.  

 

94.  Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?  

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w 

postaci ognistych języków.  

 

95.  Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?  

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas 

sobą w sakramencie bierzmowania. 

 

96.  Co to jest Kapłaństwo?  

Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary 

Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania. 

 

 

97.  Co to jest sakrament małżeństwa?  

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, 

których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.  

 

98.  Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.  

 Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. 

 Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu. 

 Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.  

 Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.  

 Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności.  

 Powołanie 12 Apostołów.  

 Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę.  

 Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej.  

 Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. 

 Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 

 

99.  Jakie znaczenie miały cuda Jezusa?   

a) oznajmiały, że już nadszedł zapowiedziany czas zbawienia  

b) ukazywały moc Jezusa  

c) ukazywały miłosierdzie Jezusa pochylającego się nad ludzką niedolą  

 

100.  Wymień kilka cudów Pana Jezusa.  



Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, 

wskrzeszenie Łazarza, uciszenie burzy na morzu… 

 

101. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.  

O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o siewcy, o 

robotnikach w winnicy, o talentach…  

 

102. Co to jest i co zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego?  

Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK) – oficjalna wykładnia doktryny 

wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego. Katechizm ten zawiera popularnie 

napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których 

przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst 

katechizmu jest napisany po łacinie.  

 

103. Co to jest diecezja? 

Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na 

dekanaty, a dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, a kilka metropolii 

tworzy prowincję kościelną. 

 

 

104.  Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem? 

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska.  Jej patronami są: 

- Pierwsi Męczennicy Polscy 

- Matka Boża Rokitniańska  

Biskupi: 

Ordynariusz: Ksiądz Biskup Stefan Regmunt,  

Pomocniczy biskup: Tadeusz Lityński,  

Biskupi emerytowani: Adam Dyczkowski, Paweł Socha.  

 

105.  Do jakiego dekanatu należy nasza parafia?  

Nasza parafia należy do dekanatu Trójcy Świętej   

 

106.  Wymień kapłanów pracujących w twojej parafii. 

Proboszczem naszej wspólnoty parafialnej jest Ks. Grzegorz Polowczyk 

Księża Wikariusze to: Ks. Daniel Dudziński, Ks. Dariusz Grzelak, Ks. Andrzej 

Wręczycki 

 

107. Pod jakim wezwaniem jest nasza parafia? 

NMP Królowej Polski  

 



MODLITWY 
1. MODLITWA PAŃSKA 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź 

Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam 

nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 

wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 

 

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty 

między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego, 

Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, 

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 

3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA 

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, 

wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż 

duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do Żywota wiecznego. 

Amen. 

 

4. 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, Żywot wieczny. Amen. 

 

5. 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 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. 

 

6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 

1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i od prac niekoniecznych 

powstrzymać się 

2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się 

3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć 

4. Posty nakazane zachowywać 

5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać 

 

 



7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI 

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej 

i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 

 

8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH 

1. Sakrament chrztu 

2. Sakrament bierzmowania 

3. Sakrament Eucharystii 

4. Sakrament pokuty i pojednania 

5. Sakrament namaszczenia chorych 

6. Sakrament święceń 

7. Sakrament małżeństwa 

 

9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA 

1. Rachunek sumienia 

2. żal za grzechy 

3. Mocne postanowienie poprawy 

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie 

 

10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. Dar mądrości 

2. Dar rozumu 

3. Dar umiejętności 

4. Dar rady 

5. Dar męstwa 

6. Dar pobożności 

7. Dar bojaźni Bożej 

 

11. CNOTY TEOLOGICZNE 

1. Wiara 

2. Nadzieja 

3. Miłość 

 

12. CNOTY KARDYNALNE 

1. Roztropność 

2. Sprawiedliwość 

3. Wstrzemięźliwość 

4. Męstwo 

 

13. 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 Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

 

14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY 

1. Grzesznych upominać 

2. Nieumiejętnych nauczać 

3. Wątpiącym dobrze radzić 

4. Strapionych pocieszać 

5. Krzywdy cierpliwie znosić 



6. Urazy chętnie darować 

7. Modlić się za żywych i umarłych 

 

15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA 

1. Głodnych nakarmić 

2. Spragnionych napoić 

3. Nagich przyodziać 

4. Podróżnych w dom przyjąć 

5. Więźniów pocieszać 

6. Chorych odwiedzać 

7. Umarłych pogrzebać 

 

16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH 

1. Pycha 

2. Chciwość 

3. Nieczystość 

4. Nienawiść 

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 

6. Gniew 

7. Lenistwo 

 

17. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Część I - tajemnice radosne: 

1. Zwiastowanie NMP 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Część II - tajemnice światła 

1.Chrzest Jezusa 

2. Wesele w Kanie 

3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

4.Przemienienie na Górze Tabor 

5. Ustanowienie Eucharystii 

Cześć III – tajemnice bolesne: 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

2. Biczowanie Pana Jezusa 

3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną 

4. Niesienie krzyża 

5. Ukrzyżowanie 

Część IV - tajemnice chwalebne: 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

4. Wniebowzięcie NMP 

5. Ukoronowanie w niebie NMP 

 

18. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU 

Wierzę w Ciebie, Boże Żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. 

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. 

Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone. 



Ach, Żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam 

bliźniemu. 

 

19. ANIOŁ PAŃSKI 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, 

I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo ..... 

Oto ja służebnica Pańska, 

Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo... 

A Słowo ciałem się stało, 

I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo... Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, 

abyśmy 

poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, 

Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do 

chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

20. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE 

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo 

niebieskie. 

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 

3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

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 oglądają. 

7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą 

synami Bożymi. 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, 

albowiem ich jest królestwo niebieskie. 

 

 


