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 PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2021/2022  

 

Część I  
1. Ojcze nasz.  

2. Zdrowaś Maryjo.  

3. Wierzę w Boga.  

4. Pod Twoją obronę.  

5. X Przykazań Bożych  

6. Przykazania Kościelne  

7. Główne prawdy Wiary.  

8. Cnoty Boskie.  

9. Sakramenty Święte.  

10. Grzechy Główne  

11. Warunki Sakramentu pokuty.  

12. Tajemnice różańca Świętego.  

13. Dary Ducha Świętego.  

14. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

15. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.  

16. Grzechy wołające o pomstę do Nieba.  

17. Grzechy cudze.  

18. Uczynki miłosierdzia co do duszy.  

19. Uczynki miłosierdzia co do ciała.  

 

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu  
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.  

2. Rozpaczać, albo wątpić w łaskę Bożą.  

3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.  

4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć, lub zazdrościć.  

5. Mieć zatwardziałe serce.  

6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.  

 

Grzechy wołające o pomstę do nieba  
1. Umyślne zabójstwo.  

2. Grzech sodomski.  

3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.  

4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.  

 

Grzechy cudze  
1. Namawiać do grzechu.  

2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.  

3.Na grzechy bliźniego zezwalać.  

4. Innych do grzechu pobudzać.  

5. Grzechy innych chwalić.  

6. Milczeć, widząc cudze grzechy.  

7. Mogąc, nie zapobiegać cudzym grzechom.  

8. Pomagać do grzechu.  

9. Grzechu cudzego bronić.  

 

 

 

 

 

 

 



Uczynki Miłosierdzia 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.  

 

Uczynki Miłosierdzia 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 grzebać.  

 

Przykazania kościelne:  
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej 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 Świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w Okresie Wielkiego 

Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.  

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II  

1. Co to jest religia?  
Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.  

 

2. Co to jest Pismo święte?  
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół 

przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.  

 

3. Kto jest autorem Pisma świętego?  
Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi – ludzie natchnieni przez 

Ducha Św. zwani hagiografami.  

 

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?  
Pismo św. dzieli się na : Stary Testament-45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem-72.  

 

5. Jaka jest przewodnia myśl Pisma św.?  
Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.  

 

6. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.  
4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa św. 

Jana  

 

7. Co to jest Tradycja?  
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w Piśmie św., 

przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia.  

 

8. Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga?  
O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować :  

a. z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie,  

b. z przekonania niemal wszystkich ludów,  

c. z własnego sumienia,  

d. z Objawienia Bożego (wiara).  

 

9. Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu?  
Pan Bóg jest :  

a. wieczny - zawsze był, jest i będzie,  

b. wszechmocny - wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,  

c. niezmienny - zawsze jest ten sam,  

d. mądry i święty - jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,  

e. miłosierny i sprawiedliwy.  

 

10. W jaki sposób przygotował Pan Bóg ludzi na przyjście Zbawiciela czyli Mesjasza?  
Pan Bóg przygotował ludzi przez historię narodu wybranego - Izraela, a zwłaszcza przez:  

a. proroctwa mesjańskie,  

b. figury mesjańskie  

 

11. Co to są proroctwa mesjańskie?  
Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o mającym przyjść 

Mesjaszu.  

 

12. Co to są figury mesjańskie?  
Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne 

podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela.  

 

 



13. Kto jest obiecanym Zbawicielem?  
 

Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus  

 

14. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijanina?  
 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.  

 

15. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem?  
O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż :  

a. zaświadczył o tym Bóg Ojciec/ Jordan, Tabor /,  

b. wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,  

c. świadczyli o tym nieprzerwanie Apostołowie,  

d. Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III  

1. Co to jest Kościół Katolicki?  
Dostrzegamy dwa wymiary Kościoła: zewnętrzny i duchowy:  

a. Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża 

dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych 

sakramentów świętych;  

b. Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym 

organizmem, którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem 

przez Łaskę i wiarę.  

 

2. Co to jest Łaska Uświęcająca?  
Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.  

 

3. Jaki jest cel i zadanie Kościoła?  
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie 

wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności (zbawienie wieczne).  

 

4. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi?  
Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczania, uświęcania i pasterzowania.  

 

5. Przez kogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół?  
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.  

 

6. Kim jest Duch Święty?  
Duch Św. jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.  

 

7. Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów?  
Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt 

zwanych inaczej Pięćdziesiątnicą.  

 

8. Kiedy Duch Św. zstępuje na nas?  
Duch Św. zstępuje na nas przy Chrzcie św., ale w szczególny sposób napełnia nas swoją mocą 

podczas Bierzmowania.  

 

9. Co to jest sumienie?  
Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do 

pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią.  

 

10. Kiedy człowiek popełnia grzech?  
Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte w 

przykazaniach Bożych i kościelnych.  

 

11. Na czy polega grzech ciężki?  
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy 

ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie; odwraca się od Boga, a zwraca się ku rzeczom lub 

osobom, jako do Boga.  

 

12. Jakie są główne źródła grzechu?  
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności i złe otoczenie czyli źli ludzie.  

 

 



13. Wymień grzechy główne, które są źródłem innych grzechów.  
Grzechy główne; pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 

gniew, lenistwo.  

 

14. Co to są grzechy cudze?  
Grzechy cudze popełniamy wówczas, gdy pomagamy bliźniemu grzeszyć, lub nie 

powstrzymujemy go od grzechu, gdy możemy to uczynić.  

 

15. Co to jest modlitwa?  
Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i uproszenia 

Łask potrzebnych.  

 

16. Dlaczego powinniśmy się modlić ?  
Powinniśmy się modlić, ponieważ :  

a. tak nakazał nam Pan Jezus,  

b. przez modlitwę oddajemy cześć Bogu: wielbimy Go, dzięki Mu składamy, przepraszamy 

Go za grzechy i prosimy.  

c. przez modlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski  

 

17. Jak powinniśmy się modlić, aby nas Bóg wysłuchał?  
Powinniśmy się modlić z uwaga, ufnością i wytrwałością.  

 

18. Co to jest Chrzest?  
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu 

pierworodnego i innych grzechów, czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z 

Chrystusem i Kościołem.  

 

19. Jakie znasz rodzaje Chrztu?  
Chrzest może być :  

a. uroczysty lub tzw. „z wody”  

b. Chrzest krwi  

c. Chrzest pragnienia  

 

20. Co to jest Bierzmowanie?  
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją 

mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

 

21. Co znaczy słowo „bierzmowanie”?  
Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka 

umacniająca strop budowli; bierzmowanie jest bowiem umocnieniem we wierze.  

 

22. Jakich Łask udziela nam Bóg przez Bierzmowanie?  
a. pomnaża Łaskę Uświęcającą  

b. „wyciska” na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,  

c. daje 7 darów Ducha Św.  

d. daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony  

 

23. Wymień 7 darów Ducha Św.  
 

Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.  

 



Część IV  

1. Co to znaczy bronić swojej wiary?  
 

Bronić swojej wiary tzn.:  

a. umieć odpowiedzieć na stawiane jej zarzuty,  

b. być krtycznym wobec tych, którzy wiarę ośmieszają,  

c. nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę. 

 

2. Co to znaczy żyć według wiary?  
a. zachować na co dzień Boże przykazania,  

b. wypełniać solidnie swoje obowiązki,  

c. żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę 

Religii, okresową spowiedź i Komunię św.  

 

3. Przez co możemy pogłębiać wiarę ?  
a. przez modlitwę i czynny udział w Eucharystii,  

b. przez systematyczną katechizację,  

c. przez czytanie i medytacje nad Pismem św.; czytanie lektury religijnej.  

 

4. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania?  
a. włożenie rąk biskupa i modlitwa o dary Ducha Św.,  

b. namaszczenie krzyżmem św. i słowa: NN przyjmij znamię daru Ducha Św.  

 

5. Co to jest krzyżmo święte?  
 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze 

każdego roku w Wielki Czwartek  

 

6. W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować?  
Chrześcijanin może apostołować :  

a. przez przykład własnego życia,  

b. przez pouczające słowo, modlitwę i dobre uczynki,  

c. także przez cierpienie i ofiarę.  

 

7. Co to jest Msza św.?  
Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina, 

przez kapłana, składa siebie Bogu dla naszego zbawienia.  

 

8. Co to jest Najświętszy Sakrament?  
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami 

chleba i wina.  

 

9. Z jakich części składa się Msza św.?  
Msza św. składa się: z Obrzędów wstępnych, Liturgii Słowa Bożego, Liturgii Eucharystycznej, 

Obrzędów zakończenia  

Liturgia Eucharystyczna obejmuje: przygotowanie darów przeistoczenie czyli konsekrację, 

ucztę ofiarną czyli Komunię św.  

 

 

 

 



10. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?  
a. gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św.  

b. kiedy wspólnie z kapłanem ofiarujemy siebie: nasze dobre czyny, cierpienia i radości jako 

nasz osobisty dar ofiarny  

c. kiedy czynnie uczestniczymy w liturgii: wypowiadamy głośno i wyraźnie modlitwy 

wspólne, bierzemy udział w śpiewie oraz przyjmujemy odpowiednią postawę zewnętrzną.  

 

11. Co to jest sakrament Pokuty?  
Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech, 

otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia.  

 

12. Odpowiedzi bierzmowanych : Pragniemy aby Duch Święty - którego otrzymamy -  

umocnił nas do mężnego wyznawania wiary- i do postępowania według jej zasad.  

 

13. Co to jest katolickie małżeństwo?  
Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, który Chrystus wyniósł do godności 

sakramentu. Jest źródłem Mocy Bożej zwanej łaską stanu, która uzdalnia małżonków do 

wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych i prowadzi do uświęcenia życia.  

 

14. Jakie są istotne przymioty małżeństwa katolików ?  
Małżeństwo katolickie cechuje :  

a. jedność tzn., że może być zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą,  

b. nierozerwalność: ważnie zawarte tylko śmierć rozwiązać może,  

c. świętość : jest znakiem Łaski Bożej; odwzorowaniem przymierza Chrystusa z Kościołem  

 

15. Jakie są istotne cele małżeństwa?  
Celem małżeństwa jest miłość; wzajemna pomoc; zrodzenie i wychowanie potomstwa.  

 

16. Co oznacza orzeczenie o nieważności małżeństwa przez Sąd Kościelny?  
Małżeństwo katolików jest od początku nieważne czyli nie istnieje, gdy zaistniała między nimi 

przeszkoda zrywająca np. brak wolnej i świadomej decyzji w momencie zawierania 

małżeństwa; impotencja seksualna;  

wykluczenie potomstwa z małżeństwa;  

brak wolnego stanu jednego z nupturientów.  

Sąd Kościelny nie rozwiązuje ważnego małżeństwa, lecz jedynie udowadnia i orzeka, że 

małżeństwo w ogóle nie zaistniało.  

 

17. Podaj imię swojego Patrona do bierzmowania. Kiedy żył? Z czego jest znany? W czym 

chcesz naśladować swojego Patrona? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część V  

 

1. Kto to jest Pan Bóg?  
Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.  

 

2. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?  
 

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma 

rozum i wolną wolę.  

 

3. Co to jest Trójca Święta?  
Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) 

nazywamy Trójcą Przenajświętszą.  

 

4. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?  
Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sarną naturę, czyli te same 

doskonałości.  

 

5. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?  
a. dla chwały swojej  

b. dla dobra i szczęścia stworzeń  

 

6. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?  

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.  

 

7. Kto to są aniołowie?  
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg 

stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. 

Zbuntowanych aniołów nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.  

 

8. Kto to jest człowiek?  

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i 

duszy nieśmiertelnej.  

 

9. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?  
Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i 

dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.  

 

10. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?  
Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana 

Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.  

 

11. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?  
Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.  

 

12. Co znaczy imię Jezus Chrystus?  
Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz: Pomazaniec Pański.  



 

13. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?  
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem - 

św. Józef.  

 

14. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?  
O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:  

a. Ewangelia, bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i 

umarł,  

b. historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).  

 

 

15. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa  
a. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu.  

b. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.  

c. Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.  

d. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.  

e. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.  

f. Trzy lata publicznej działalności.  

g. Powołanie 12 Apostołów.  

h. Ustanowienie Kościoła św.  

i. Wybór św. Piotra na swego następcę.  

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

k. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.  

l. Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.  

 

16. Co to jest cud?  
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne 

stworzenie, lecz tylko sam Bóg.  

 

17. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.  
a. Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej  

b. Rozmnożenie chleba  

c. Uzdrowienie paralityka  

d. Wskrzeszenie Łazarza  

e. Zmartwychwstanie  

 

18. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.  
a. o synu marnotrawnym  

b. o miłosiernym samarytaninie  

c. o Dobrym Pasterzu  

d. o robotnikach w winnicy  

e. o talentach  

f. o pszenicy i kąkolu  

 

19. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół?  
Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha św.  



 
Część VI  

1. Co to jest świętych obcowanie?  
Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i 

świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).  

 

2. Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej?  
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1. I.; Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.II; Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego -25.III; Królowej Polski – 3.V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 

15.VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej – 26.VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 

8 XII.  

 

3. Wymień kilku polskich świętych:  
a. Św. Stanisław biskup i męczennik (Wawel)  

b. Św. Andrzej Bobola  

c. Św. Jacek (kościół 00. Dominikanów w Krakowie)  

d. Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie)  

e. Św. Maksymilian Maria Kolbe  

f. Św. Królowa Jadwiga (Wawel)  

g. Św. Brat Albert  

h. Św. Rafał Kalinowski  

i. Św. Matka Urszula Ledóchowska  

 

4. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?  
Ostatecznymi rzeczami człowieka są:  

a. Śmierć  

b. Sąd Boży  

c. Niebo albo piekło.  

 

5. Co to jest śmierć?  
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra 

śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.  

 

6. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?  
Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.  

 

7. Co to jest czyściec?  
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.  

 

8. Co to jest niebo?  
Niebo jest to „miejsce", gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.  

 

9. Co to jest piekło?  
Piekło jest to stan wiecznej kary.  

 

10. Co to jest nałóg?  
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.  

 

11. Co to jest cnota?  
Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.  

 

 

 

 

 



 

12. Jaka powinna być nasza wiara?  
Nasza wiara powinna być:  

a. powszechna,  

b. mocna,  

c. stała,  

d. żywa.  

 

13. Co to jest Najświętszy Sakrament?  
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba 

i wina.  

 

14. Co to jest Msza św.?  
Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu 

niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).  

 

15. 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 w czasie 

Mszy św. przyjmujemy Komunię św.  

 

16. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?  
Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:  

a. mamy łaskę uświęcającą  

b. czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem)  

c. zachowany jest post eucharystyczny - l godzinę.  

 

17. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?  
a. pomnaża łaskę uświęcającą  

b. gładzi grzechy lekkie  

c. pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.  

 

18. Co należy uczynić po Komunii św.?  
Należy powitać Pana Jezusa, podziękować mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje 

prośby.  

 

19. Co to jest odpust?  
Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.  

 

20. Co to jest Namaszczenie Chorych?  
Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla 

duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.  

 

21. Kto jako pierwszy Polak został wybrany papieżem i kiedy?  
Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany papieżem dnia 16 

października 1978 roku. Obrał imię Jan Paweł II.  

 

22. Co to jest diecezja?  
Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, 

dekanaty na parafie. Kilka diecezji twarzy metropolię. Kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.  

 

23. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?  
a. Diecezja – warszawsko-praska,  

b. Patron – Najświętsza Maryja Panna Zwycięska,  

c. Biskup Diecezjalny – Romuald Kamiński. 


