1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem /Religo – religare = wiązać,
węzeł/
Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga

2.

O OBJAWIENIU BOŻYM
3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?  To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera
się w Piśmie Św. i w Tradycji
4. Co to jest Pismo Św.?  Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha
świętego, który to (zbiór) zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi
5. Kto jest autorem Pisma św.?  Pierwszorzędnym autorem Pisma Św. jest Bóg, a drugorzędnym
ludzie wybrani przez Boga i natchnieni przez Ducha Św.
6. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Św.?  Pismo Św. dzieli się na Stary Testament – 45
(46) ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 (73) księgi
7. Co jest przewodnią myślą Pisma Św.?  Przewodnią myślą Pisma Św. jest Boży plan zbawienia
ludzkości
8. Które z wszystkich ksiąg Pisma Św. są najważniejsze?  Najważniejsze są cztery Ewangelie
Św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa
9. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?  Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ
obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens
życia.
10. Kto napisał 4 Ewangelie święte?  Ewangelie napisali: Św. Mateusz, Św. Marek, Św. Łukasz, i
Św. Jan
11. Wymień Księgi Pisma Św. Nowego Testamentu?  4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie Św.
Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie Św. Jana
12. Co to jest Tradycja?  Tradycja, czyli Podanie Ustne – jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych,
niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY
13.

Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów, a także 6 Prawd Wiary
14.

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
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, – Wierzę w Ducha Świętego, – święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen
15.

Powiedz 6 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 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 każdemu człowiekowi koniecznie potrzebna
16.

Jaka jest najważniejsza prawda wiary?  Ta, że Pan Bóg istnieje

17.

Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?  O istnieniu Pana Boga wiemy:
1. Z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie
2. Z przekonania wszystkich ludów
3. Z własnego sumienia
4. Z Objawienia Bożego

18. Kim jest Pan Bóg?  Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi
(To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec)
19. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?  Pan Bóg jest Duchem
nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości
20. Co to znaczy, że P. Bóg jest Duchem?  Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny,
nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę
21. Co to jest Trójca Święta?  Wierzymy w Jednego Boga w 3 osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Św.) nazywamy Go Trójcą Przenajświętszą
22. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?  Dlatego, ponieważ mają tę samą naturę,
czyli te same doskonałości
23.

Jakie przymioty posiada P. Bóg i przez to jest istotą najdoskonalszą?  Pan Bóg jest:
a)

jeden jedyny /nie ma innego/

b)

samoistny / nie powstał, zawsze istnieje /

c)

wieczny / zawsze był, jest i będzie /

d) wszechmocny / wszystko może czynić, co chce /
e)
f)

wszystkowiedzący
dobry

g)

miłosierny

h)

sprawiedliwy

24. Dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem?  Dlatego, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z
niczego cały świat

25.

Po co P. Bóg stworzył świat?
A. Dla swojej chwały
B. Dla dobra i szczęścia stworzeń

26.

Jak nazywamy Opiekę Bożą nad światem? – Opatrznością Bożą

27. 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 szatanami
28. Kto to jest człowiek?  Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to
jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej
29. Co człowiek ma dzięki duszy?  Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz
wolną wolę, dzięki, której może wybierać między dobrem a złem
30. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?  Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił
kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne
31. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa?  Pierwsi rodzice otrzymali od
Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary poza naturalne: bystry rozum, wolę
skłonną do dobrego, nieśmiertelność
32. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy Pan Bóg ich stworzył?  Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi,
dobrymi i szczęśliwymi
33. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?  Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie
utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym
34. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?  Nazywamy go także grzechem dziedzicznym,
bo przechodzi z rodziców na dzieci
35. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?  Najświętsza Maryja Panna, dlatego
nazywany Ją Niepokalanie Poczętą
36. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne
szczęście?  Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im
Zbawiciela
37. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?  Na przyjście Zbawiciela
Pan Bóg przygotował ludzi:
1) przez wybrany naród izraelski
2) przez proroctwa mesjańskie
3) przez figury mesjańskie
38. Co to są proroctwa mesjańskie?  Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków
Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu
39. Co to są figury mesjańskie?  Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego
Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela

40. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?  Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus
Chrystus
41. Kim jest Jezus Chrystus?  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla
naszego zbawienia
42.

Co znaczy imię Jezus Chrystus? Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański

43. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?  Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec;
Matka – Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem – Św. Józef
44.

Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?  O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, ponieważ:
1) powiedział o tym Bóg Ojciec
2) zaświadczyli to Apostołowie
3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus
4) wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem

45. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?  O tym, że Pan Jezus jest
prawdziwym człowiekiem mówią nam:
a) Ewangelia Św., (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł)
b) historycy rzymscy (Tacyt, Pliniusz, Swetoniusz) i żydowscy: Flawiusz
46. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?  Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku
Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda
47.

Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40 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, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie
Kościoła Św. Wybór Św. Piotra na swego następcę. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii (Golgota) w
Wielki Piątek o godz. 15-tej. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę,
Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.
48. Co to jest cud?  Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne
stworzenie, lecz tylko sam Bóg
49.

Wymień kilka cudów Pana Jezusa
1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
2) Rozmnożenie chleba
3) Uzdrowienie paralityka
4) Wskrzeszenie Łazarza
5) Zmartwychwstanie

50.

Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa (z Pisma Św. zapoznaj się z treścią)

1) o synu marnotrawnym
2) o miłosiernym Samarytaninie
3) o Dobrym Pasterzu
4) o robotnikach w winnicy
5) o talentach
6) o pszenicy i kąkolu
51. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?  Najważniejszym przykazaniem Pana
Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej
duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”.
Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM
52. Co to jest Kościół katolicki?  Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez
wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem
Boga)
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami
ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaską uświęcającą), wzajemnie odpowiedzialni za
siebie
d) owczarnia Pana Jezusa i rodzina Boża
53. Kto założył Kościół katolicki?  Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy
lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając Św. Piotra widzialną głową Kościoła
54. Kto obecnie jest Głową Kościoła?  Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną
Głową Kościoła jest Następca Św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek
55. Co jest celem i zadaniem Kościoła?  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji
Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z
Bogiem w wieczności)
56. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi Św.?  Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę:
nauczycielską, kapłańską i pasterską
57. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?  Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest
jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła
Chrystusowego
58. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?  Kościół jest jeden, ponieważ:
a) ma jednego najwyższego pasterza
b) głosi jedną i tę samą naukę

c) udziela wszędzie tych samych sakramentów św.
59. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?  Kościół jest święty, ponieważ:
a) głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
b) sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.
c) wychował i wychowuje zastępy świętych
60. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?  Kościół jest powszechny, ponieważ:
a) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
b) rozszerza się po całej ziemi
c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata
61. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?  Kościół jest apostolski, ponieważ:
a) uczy tego samego, co apostołowie
b) udziela tych samych sakramentów, co oni
c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów
62. Komu powierzył Chrystus prowadzenie dzieła zbawienia aż do końca świata?  Jezus
Chrystus powierzył dzieło zbawiania ludzi Kościołowi
63. Kiedy P. Jezus założył swój Kościół?  P. Jezus założył Kościół w chwili swojej śmierci na
krzyżu, tj. w chwili zawarcia Nowego Przymierza
64. Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół?  Chrystus po raz pierwszy
objawił światu swój Kościół w dniu Zesłania Ducha Świętego; to jest  10 dnia po wniebowstąpieniu, a
w 50-tym po zmartwychwstaniu
Kościół Chrystusowy jest jeden, święty, powszechny (katolicki) i apostolski
W Kościele żyje i działa Chrystus
Cząstką Kościoła powszechnego jest Diecezja, którą kieruje biskup. Obecnie diecezją Tarnowską
rządzi biskup Andrzej Jeż. Patronami Diecezji Tarnowskiej są: Najśw. Maryja Panna i Św. Stanisław
biskup ze Szczepanowa (diec. tarnowska)
Cząstką diecezji jest parafia, która ma swojego Patrona i kieruje nią proboszcz (Św. Stanisław
Biskup i Męczennik ze Szczepanowa)
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965 w Watykanie, jako Sobór Watykański II-gi
W diecezji odbywają się synody pod przewodnictwem biskupa; w Diecezji Tarnowskiej obowiązują
obecnie uchwały IV Synodu Diecezjalnego. Rozpoczął się V Synod Diecezjalny
65. Skąd Kościół czerpie naukę, którą głosi? – Z Pisma Św. i z Tradycji
66. Jakie zadania ma Kościół wobec Słowa Bożego? – Kościół ma strzec Słowa Bożego, coraz
lepiej je poznawać, wyjaśniać i przekazywać

67. Kiedy Kościół nieomylnie wyjaśnia Słowo Boże?
a)

gdy czyni to powagą swego urzędu Ojciec św.

b)

gdy naucza Sobór Powszechny

c)

gdy nauczają jednomyślnie biskupi na świecie

68. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? – do limanowskiego
69. Kto jest dziekanem dekanatu? – ks. prałat dr Wiesław Piotrowski z Limanowej

WIERZYMY, ŻE MARYJA JEST MATKĄ ZBAWICIELA
70. Do czego P. Bóg powołał Najśw. Maryję Pannę? – Bóg powołał Najśw. Maryję Pannę do wielkiej
godności Matki Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
71. Jak Maryja wyłaziła swoją zgodę na przyjęcie tej godności? Co oznaczają słowa „A Słowo
Stało się Ciałem”; co to znaczy? – (wyjaśnienie własne)
72. Czym się wyróżnia Maryja wśród wszystkich ludzi? – Maryja:
a/ jest wolną od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych, jest Niepokalana tzn. „łaski pełna”
b/ jest zawsze Dziewicą
c/ z duszą i ciałem została wzięta do nieba
73. Kim jest Matka Boża dla nas? – Maryja jest Matką Kościoła, naszą duchową Matką, naszym
wzorem i orędowniczką u P. Boga. Powiedz na pamięć: „Pod Twoją obronę...”
74. W której modlitwie wspominamy i czcimy Wcielenie Syna Bożego? – Wcielenie Syna Bożego
wspominamy i czcimy w modlitwie „Anioł Pański”. Powiedz na pamięć „Anioł Pański” wraz z końcową
modlitwą:
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
M ó d l m y s i ę : O Łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy za
zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do
chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego
75. W jaki sposób czcimy Matkę Bożą? – Matkę Bożą czcimy:
a/ przez naśladowanie Jej cnót
b/ obchodzenie Jej świąt
c/ przez uczestnictwo w nabożeństwach ku Jej czci
Ważniejsze nabożeństwa Maryjne: „Roraty”, „Godzinki”, Różaniec, Litania Loretańska oraz
pielgrzymki do sanktuariów
76. Jakie tajemnice wiary rozważamy w modlitwie różańcowej? – W modlitwie różańcowej
rozważamy tajemnice:

1. Radosne: Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie Św. Elżbiety, Narodzenie P. Jezusa, Ofiarowanie
P. Jezusa w świątyni, Znalezienie P. Jezusa w świątyni
2. Światła: Chrzest Jezusa w Jordanie, Cud w Kanie Galilejskiej, Głoszenie Królestwa Bożego
przez Jezusa i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na Górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii
3. Bolesne: Pojmanie P. Jezusa, Biczowanie, Cierniem ukoronowanie, Dźwiganie krzyża,
Ukrzyżowanie i śmierć P. Jezusa
4. Chwalebne: Zmartwychwstanie P. Jezusa, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego,
Wniebowzięcie NMP, Ukoronowanie M. Bożej na Królową nieba i ziemi
77. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej
a)

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 luty (tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej)

b)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marzec

c)

Królowej Polski – 3 maj

d) Wniebowzięcie NMP – 15 sierpień
e)

Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpień

f)

Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudzień

78. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? – śmierć, sąd: (piekło, czyściec, niebo)
79. Co to jest śmierć? – Jest to odłączenie duszy od ciała człowieka. Dobra śmierć to śmierć w łasce
uświęcającej
80. Co dzieje się z duszą po śmierci człowieka? – Dusza ludzka staje na sądzie Bożym, który
nazywamy osobistym albo szczegółowym
81. Jaki jeszcze sąd czeka człowieka po śmierci? – Człowieka czeka jeszcze sąd ostateczny, na
którym staną wszyscy ludzie po zmartwychwstaniu ciał, ale który nie zmieni wyroku sądu
szczegółowego. Sędzią będzie Jezus Chrystus
82. Co poprzedzi chwalebne przyjście Chrystusa na świat? – Chwalebne przyjście Chrystusa na
świat poprzedzą:
a/ nadzwyczajne znaki w przyrodzie
b/ zmartwychwstanie wszystkich ludzi
84. Jak nazywa Pismo Św. powtórne przyjście Chrystusa na ziemię? – Pismo Św. ponowne
przyjście Chrystusa na ziemię nazywa „Dniem Pańskim”, albo „Dniem ostatecznym”
85. Do czego wzywa nas Chrystus w Ewangelii o swoim powtórnym przyjściu? – Chrystus w
Ewangelii o swoim powtórnym przyjściu wzywa nas do stałej czujności i przygotowania się na tę chwilę
86. Jaki wyrok wyda P. Jezus w dniu Sądu Ostatecznego? – P. Jezus do dobrych powie: „Pójdźcie
błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia
świata”. Do złych natomiast powie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany
diabłu i jego aniołom”

87. Co czeka duszę po sądzie szczegółowym? – Duszę po sądzie szczegółowym czeka albo
nagroda wieczna w niebie, albo kara doczesna w czyśćcu, albo kara wieczna w piekle. Szczęście w
niebie będzie polegało na posiadaniu Boga
88. Co trzeba czynić, aby osiągnąć szczęście w niebie? – Aby osiągnąć szczęście w niebie, trzeba
żyć i umrzeć w łasce uświęcającej
89. Które dusze dostaną się do czyśćca? – Do czyśćca dostaną się te dusze, które w chwili śmierci
znajdowały się w grzechach lekkich lub nie odpokutowały na ziemi kar doczesnych za swoje grzechy
90. Co jest karą, a co radością dusz czyśćcowych? – Karą dusz czyśćcowych jest to, że nie mogą
oglądać Boga i tęsknią za Nim. Radością zaś to, że są zbawione
91. Jak możemy pomóc duszom w czyśćcu? – (Przez Msze Św., modlitwy, zyskiwanie odpustów w
ich intencji oraz ofiarowanie za nich dobrych uczynków). Kościół przypomina nam o obowiązku pomocy
duszom w czyśćcu szczególnie w Dzień Zaduszny (2 listopada)

