II CZ. PYTAŃ DO EGZAMINU
92.Na czym polega kara wieczna w piekle? – Kara wieczna w piekle polega na
wiecznym nieoglądaniu Boga. P. Jezus o karze piekła pouczył nas przy pomocy takich
słów jak: ogień, płacz, ciemności
DZIESIĘĆ BOŻYCH PRZYKAZAŃ

93.Powiedz 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 i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi
5. Nie zabijaj
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

94.Co P. Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu? – W pierwszym przykazaniu P. Bóg
nakazuje, by tylko Jego czcić, bo On jest naszym Stwórcą i najwyższym Panem,
Bogiem Jedynym
95.Kto grzeszy przeciw czci Boga? – Przeciw czci Boga grzeszy ten, kto:
a/ zaniedbuje modlitwę lub modli się niedbale
b/ zaprzecza, że Bóg istnieje
c/ uprawia bałwochwalstwo i wierzy w zabobony
d/ znieważa osoby lub rzeczy poświęcone Bogu
II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO

96.Co nakazuje drugie przykazanie Boże? – W drugim przykazaniu P. Bóg nakazuje,
byśmy mieli zawsze we czci (w poszanowaniu) Imię Boże
97.Co czyni ten, kto przysięga? – Kto przysięga, przywołuje Boga na świadka, że mówi
prawdę i chce dotrzymać swoich przyrzeczeń
98.Co znaczy uczynić ślub? – Uczynić ślub znaczy zobowiązać się przed Bogiem pod
grzechem, że się wypełni jakiś dobry, nienakazany czyn. Śluby mogą być różne.
Szczególną wartość mają śluby zakonne
99.Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu? – Przeciw drugiemu przykazaniu
grzeszy:
a/ kto bluźni Bogu (złorzeczy), bez szacunku wymawia Imię Boże
b/ kto fałszywie lub lekkomyślnie przysięga
c/ kto nie dotrzymuje złożonego ślubu. Kto fałszywie przysięga, popełnia
krzywoprzysięstwo
III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

100. Czym jest niedziela? – Niedziela jest Dniem Pańskim, pamiątka Zmartwychwstania P.
Jezusa

101. Dlaczego święcimy niedzielę, jako Dzień Pański? – Święcimy niedzielę, jako Dzień
Pański, ponieważ Chrystus w niedzielę zmartwychwstał i w niedzielę zesłał nam
Ducha Świętego
102. Jak my chrześcijanie święcimy niedzielę? – Święcimy niedzielę:
a/ przez uczestnictwo we Mszy Św.
b/ przez rozważanie prawd Bożych i modlitwę
c/ przez wstrzymywanie się od prac niekoniecznych
d/ przez radość i wypoczynek
103. Kto narusza Dzień Pański i przez to grzeszy? – Narusza Dzień Pański i przez to
grzeszy:
a/ kto z własnej winy (całkowicie lub częściowo) opuszcza Mszę Św. niedzielną
b/ kto wykonuje ciężką pracę niekonieczną, nakazuje lub pozwala ją wykonywać
c/ kto w niedzielę z chciwości pracuje
d/ kto oddaje się grzesznej rozrywce (co nią może być? – odp. własna)
104. Jak się nazywają inne dni święte poza niedzielą, które powinniśmy święcić? –
Powinniśmy święcić uroczystości i święta ustanowione przez Kościół. Pod grzechem
należy święcić: Boże Narodzenie (25 grudnia), świętej Bożej Rodzicielki (1
stycznia), Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia),
Wszystkich Świętych ( l listopada)
105. Jak dzieli się rok liturgiczny? – (Okres Bożego Narodzenia, okres Wielkanocy,
Adwent, okres zwykły w ciągu roku)
106. W jakich przykazaniach Kościół nakazuje i poucza jak czcić niedziele i święta? –
(w l i 2 przykazaniu kościelnym)
IV. CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ

107. Co nakazuje P. Bóg w czwartym przykazaniu? – W czwartym przykazaniu P. Bóg
nakazuje:
a/ rodzicom – troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dzieci
b/ dzieciom – szanować, miłować i słuchać swoich rodziców i okazywać im
wdzięczność
108. Dlaczego powinniśmy swoich rodziców szanować, miłować i słuchać? –
Powinniśmy swoich rodziców szanować, miłować i słuchać, ponieważ rodzice:
a/ są dla nas zastępcami Boga na ziemi
b/ są naszymi po Bogu najlepszymi dobroczyńcami
c/ mają nas prowadzić do nieba
Oprócz rodziców mamy też szanować, miłować i słuchać innych ludzi
odpowiedzialnych za naszą drogę życia. To nasi dobrzy wychowawcy, przełożeni i
starsi
109. Jak mamy się do nich odnosić? – Do wychowawców, przełożonych i starszych
powinniśmy się odnosić z szacunkiem i należnym posłuszeństwem
110. Kto grzeszy przeciw rodzinie i wspólnotom pracy? – Przeciw rodzinie i
wspólnotom pracy grzeszą:
a/ rodzice, którzy lekceważą obowiązki wychowawcze
b/ dzieci, które rodziców nie słuchają, a potem o nich zapominają
c/ przełożeni i podwładni, którzy wzajemnie się wykorzystują, podkopują do siebie
zaufanie lub zachęcają do złego

Naszą wspólną rodziną jest Ojczyzna.
111. Jakie mamy obowiązki wobec Ojczyzny? – Powinniśmy Ojczyznę kochać,
pracować dla niej i bronić jej, a w razie potrzeby oddać za nią życie
V. NIE ZABIJAJ

112. Co nakazuje P. Bóg w piątym przykazaniu? – W piątym przykazaniu P. Bóg
nakazuje troszczyć się o własne i cudze życie – ciała i duszy
113. Dlaczego powinniśmy się troszczyć o swoje ciało? – Powinniśmy się troszczyć o
swoje ciało, ponieważ:
a/ jest ono dziełem Boga
b/ uświęcone jest przez sakramenty
c/ powołane jest do chwalebnego zmartwychwstania
114. Kto jest Panem życia i śmierci? – Panem życia i śmierci jest P. Bóg
115. Co trzeba robić, aby podtrzymać swoje życie? – Aby podtrzymać swoje życie,
trzeba: odpowiednio się odżywiać, na utrzymanie zapracować, dbać o wypoczynek,
zachowywać higienę, a w razie choroby leczyć się
116. Co nam daje praca? – Praca daje nam:
a/ codzienny chleb
b/ rozwija nasze siły duchowe i fizyczne
c/ pozwala nam pomagać bliźnim i w ten sposób służyć Bogu
117. Dlaczego mamy się troszczyć także o duszę? – Powiedział Chrystus: „Cóż za
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł
– „módl się i pracuj”
118. O czyje jeszcze życie ciała i duszy mamy się także troszczyć? – Mamy się także
troszczyć o życie każdego człowieka, który jest w potrzebie, czy to fizycznej, czy
duchowej
119. Kto grzeszy przeciw życiu własnemu? – Przeciw życiu własnemu grzeszy ten, kto
szkodzi sobie na zdrowiu lub popełnia samobójstwo
120. Kto grzeszy przeciw życiu bliźniego? – Przeciw życiu bliźniego grzeszy ten, kto:
a/ zabija urodzonego lub nie urodzonego
b/ źle obchodzi się z bliźnim i przez to skraca mu życie
c/ naraża życie bliźniego na niebezpieczeństwo (w zakładzie pracy, na ruchliwej
ulicy)
d/ pobudza bliźniego do nienawiści lub zemsty
121. Kto grzeszy przeciw duszy bliźniego? – Przeciw duszy bliźniego grzeszy ten, kto
gorszy lub namawia do grzechu. „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z
tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u
szyi i utopić go w głębi morza”
VI i IX – NIE CUDZOŁÓŻ, NIE POŻĄDAJ…

122. Co P. Bóg nakazuje w VI i IX przykazaniu? – W VI i IX przykazaniu P. Bóg
nakazuje, byśmy byli wstydliwi i skromni w myślach, pragnieniach, słowach i
uczynkach, czyli zachowali czystość
123. Dlaczego wszyscy powinniśmy strzec czystości? – Powinniśmy wszyscy strzec
czystości, bo ona zachowuje godność i piękno człowieka, a czystych ludzi Bóg kocha
124. Co robić, aby pozostać czystym i skromnym? – Aby pozostać czystym i
skromnym, trzeba:
a/ unikać okazji do złego (w oglądaniu, w rozmowach, w ubraniu, w zachowaniu)
b/ przeciwstawiać się natychmiast pokusom

c/ często i dobrze się modlić, szczególnie do Matki Bożej
d/ częściej się spowiadać i przyjmować Komunię św.
125. Co P. Jezus nakazuje małżonkom? – P. Jezus nakazuje małżonkom miłość,
wierność i uczciwość małżeńską
126. Kogo w szczególny sposób obowiązuje czystość przez całe życie? – Czystość przez
całe życie obowiązuje w szczególny sposób kapłanów, którzy dobrowolnie
zobowiązali się do celibatu oraz zakonników (zakonnice), którzy złożyli ślub
czystości
127. Kto grzeszy przeciw czystości? – Przeciw czystości grzeszy ten, kto:
a/ nie opanowuje instynktu seksualnego
b/ sam lub z drugim postępuje nieskromnie
c/ kto szuka seksualnych przeżyć w oglądaniu nieodpowiednich filmów, słuchaniu
złych piosenek, czytaniu niemoralnych książek, czasopism, pikantne kawały, internet
itp.
VII i X NIE KRADNIJ NIE POŻĄDAJ RZECZY BLIŹNIEGO

128. Na co pozwala P. Bóg w VII i X przykazaniu? – VII i X przykazanie pozwala
posiadać własność prywatną nie naruszając własności cudzej tak w uczynkach jak i w
pożądaniu
129. Jak się mamy obchodzić ze swoją własnością nabytą uczciwie? – W zarządzaniu
swoją własnością powinniśmy:
a/ unikać tak skąpstwa, jak i rozrzutności
b/ w miarę swoich możliwości chętnie pomagać biednym, dawać na cele społeczne
(np. budowa kościoła, misje, ochrona zabytków itp.)
130. Kto grzeszy przeciw własności bliźniego? – Przeciw własności bliźniego grzeszy,
kto:
a/ kradnie, rabuje, oszukuje lub niszczy
b/ domaga się wygórowanej zapłaty, albo niesprawiedliwie wynagradza pracownika
c/ zaciąga lekkomyślnie pożyczki
d/ zatrzymuje rzecz znalezioną lub pożyczoną
131. Do czego zobowiązany jest ten, kto naruszył cudzą własność? – Kto naruszył
cudzą własność zobowiązany jest do zwrotu i naprawienia krzywdy
VIII – NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU TWEMU

132. Czego domaga się P. Bóg w ósmym przykazaniu? – W ósmym przykazaniu P. Bóg
domaga się, by mówić prawdę i postępować zgodnie ze swoim sumieniem, szanować
dobre imię bliźniego, dotrzymywać danego słowa
133. Dlaczego powinniśmy być prawdomówni? – Powinniśmy być prawdomówni, bo:
a/ Bóg jest najwyższą Prawdą i domaga się od nas prawdy w słowach i uczynkach
b/ kłamstwo wypacza charakter i sprowadza na świat nieufność i nieszczęście
134. Kto grzeszy przeciw prawdzie? – Przeciw prawdzie grzeszy ten, kto:
a/ kłamie lub zataja prawdę
b/ w oczy schlebia, a poza oczy wyśmiewa
c/ nie dotrzymuje danego słowa
d/ fałszuje dokumenty

135. Kto szanuje dobre imię bliźniego? – Dobre imię bliźniego szanuje ten, kto:
a/ dobrze o nim myśli i mówi
b/ tylko z ważnych przyczyn mówi o jego brakach
c/ broni cudzej czci
136. Kto narusza dobre imię bliźniego? – Dobre imię bliźniego narusza ten, kto
drugiego obmawia, oczernia, donosi, pisze anonimy
137. Co powinien uczynić obmówca, a co oszczerca?
– Odp. własna (oszczerca: przeprosić, odwołać publicznie, wynagrodzić szkody
moralne i materialne)
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

138. Powiedz Przykazanie Miłości Boga i bliźniego!
„Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze
wszystkich sił swoich i ze wszystkich myśli swoich. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował bliźniego swego jak
siebie samego”
139. Kto wypełnia Przykazanie miłości Boga i bliźniego? – Przykazanie Miłości
wypełnia ten, kto kocha Pana Boga, siebie i bliźniego
140. Jak nas P. Jezus umiłował? – P. Jezus tak nas umiłował, że życie swoje oddał za
nas na krzyżu, a nas wezwał do wzajemnej miłości
141. Przez co P. Jezus udoskonalił Przykazanie Miłości bliźniego? – odpowiedź własna
142. Jak brzmi nowe Chrystusowe przykazanie Miłości? – „Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali tek, jak Ja was umiłowałem”; nauczył nas
drogi ewangelicznej
143. Kiedy wypełniamy Chrystusowe Przykazanie Miłości? – Chrystusowe
Przykazanie Miłości wypełniamy wtedy, gdy postępujemy według wskazań
zawartych w Modlitwie Pańskiej i w ośmiu błogosławieństwach. Na tym, bowiem
polega droga ewangeliczna
144. Co nabywamy przez praktykowanie cnót? – Przez praktykowanie cnót nabywamy
doskonałość chrześcijańską
145. Kto powinien dążyć do doskonałości? – Każdy chrześcijanin powinien dążyć do
doskonałości odpowiedniej swemu stanowi
146. Przez co szczególnie upodabniamy się do P. Jezusa? – Czyniąc dobrze, realizując
rady ewangeliczne, wypełniając Osiem Błogosławieństw
147. Jakie rady daje P. Jezus w Ewangelii? – P. Jezus daje w Ewangelii trzy rady:
dobrowolne ubóstwo, dożywotnia czystość, doskonałe posłuszeństwo. Do ich
wypełniania zobowiązują się osoby zakonne przez śluby pod grzechem
148. Powiedz Osiem Błogosławieństw:
1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię
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 oglądać będą
7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich
jest Królestwo niebieskie

149. Wyjaśnienie niektórych wyrażeń:
błogosławieni – szczęśliwi; ubodzy duchem – pokorni, nie przywiązani do rzeczy
doczesnych; cisi – łagodni; posiądą ziemię – zdobędą szczęście wieczne; będą
synami Bożymi – już teraz, a w pełni w życiu przyszłym
150. Jaki obowiązek wynika z Ewangelii? – Z Ewangelii wynika obowiązek
wypełniania uczynków miłosiernych, co do duszy i co do ciała
151. Powiedz siedem uczynków miłosiernych, co do ciała
1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić 3. Nagich przyodziać 4. Podróżnych w
dom przyjąć 5. Więźniom pomagać 6. Chorych odwiedzać 7. Umarłych grzebać
152. Powiedz siedem uczynków miłosiernych, co do duszy
1. Grzeszących upominać 2. Nieumiejących pouczać 3. Wątpiącym dobrze radzić 4.
Strapionych pocieszać 5. Krzywdy cierpliwie znosić 6. Urazy chętnie darować 7.
Modlić się za żywych i umarłych
Umarł
153. Jak P. Jezus wykonał wolę Boga Ojca? – P. Jezus dobrowolnie przyjął na siebie
cierpienie i śmierć
154. Co P. Jezus okazał przez swoje cierpienia i śmierć? – P. Jezus okazał
posłuszeństwo swojemu Ojcu Niebieskiemu oraz miłość do każdego człowieka
155. Czym jest śmierć P. Jezusa na krzyżu? – Śmierć P. Jezusa na krzyżu jest
najdoskonalszą ofiarą Nowego Testamentu, uobecnianą sakramentalnie w każdej
Mszy Św.
156. Jakie są najważniejsze nabożeństwa do Męki Pańskiej? – (Droga Krzyżowa i
Gorzkie Żale)
Zmartwychwstał
157. O czym świadczy zmartwychwstanie P. Jezusa? – Zmartwychwstanie P. Jezusa
świadczy, że:
a/ P. Jezus jest rzeczywiście Bogiem b/ Jego nauka jest prawdziwa c/ my też dzięki P.
Jezusowi zmartwychwstaniemy
158. Czego P. Jezus dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie? – P. Jezus
wysłużył nam łaskę Bożą, prawo do nieba i chwalebne zmartwychwstanie
Powróci
159. Co P. Jezus przyrzekł przed swoim wniebowstąpieniem? – Przed swoim
wniebowstąpieniem P. Jezus przyrzekł, że:
a/ przyśle Kościołowi Ducha Świętego
b/ przygotuje nam mieszkanie w domu Ojca
c/ powróci z wielką mocą i majestatem
160. Kiedy Jezus Chrystus wróci z powrotem na ziemię? – Jezus Chrystus wróci na
ziemię na końcu czasów i wtedy nastąpi odnowienie ziemi. Nie znamy jednak ani
dnia ani godziny, kiedy to nastąpi
161. Po co Jezus Chrystus powróci? – Jezus Chrystus powróci, aby dokonać sądu nad
światem i ujawnić w całej pełni Królestwo Boże
WIERZYMY W DUCHA ŚWIĘTEGO

162. Kto objawił nam prawdę o Duchu Świętym? – Prawdę o Duchu Świętym objawił
nam Jezus Chrystus
163. Kto to jest Duch Święty? – Duch święty jest to trzecia Osoba Boska, która jest
prawdziwym Bogiem tak, jak Bóg Ojciec i Syn Boży

164. Co wyznajemy o Duchu świętym w czasie Mszy św.? – W czasie Mszy św.
wyznajemy: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Który od Ojca i Syna
pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, Który
mówił przez proroków”
165. Jakimi słowami P. Jezus obiecał posłać Ducha Świętego? – P. Jezus powiedział:
„Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –
Ducha Prawdy”; „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, On
będzie świadczył o Mnie”
166. Jak spełnia się obietnica P. Jezusa? – Najpierw spełniła się na apostołach w Dzień
Pięćdziesiątnicy Paschalnej; spełnia się stale w sakramentach, zwłaszcza w chrzcie i
bierzmowaniu.
WYZNAJEMY Z WIARĄ JEDEN CHRZEST

167.

168.

169.

170.

171.

172.
173.

174.

175.

Ustanowiony przez Chrystusa
Co P. Jezus polecił Apostołom odchodząc do nieba? – P. Jezus odchodząc do nieba
polecił Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
W jaki sposób udziela się Chrztu? – Chrztu udziela się przez polanie głowy wodą
(lub zanurzenie w wodzie – jest dopuszczalne) i wypowiedzenie słów: „N...  Ja
ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”
Co należy uczynić przed przyjęciem Chrztu? – Przed przyjęciem Chrztu należy
złożyć Wyznanie wiary i wyrzec się szatana. Przy chrzcie małego dziecka czynią to
jego rodzice
Kto udziela Chrztu? – Uroczyście udziela Chrztu biskup, kapłan lub diakon. W
nagłych wypadkach każdy człowiek, jeśli czyni to w imieniu Kościoła i wykonuje
poprawnie znak sakramentalny
Co to jest Chrzest? – Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który
gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami
Kościoła
Czy można zbawić się tylko przez przyjęcie Chrztu z wody? – (chrzest pragnienia,
chrzest krwi)
Co to znaczy, że Chrzest jest pierwszym Sakramentem? – To znaczy, że jest
najpotrzebniejszym i udziela się go, jako pierwszy; bez niego nie można udzielać
innych sakramentów, ponieważ byłyby nieważne? „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie
zbawiony”, „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do
Królestwa Bożego”
Co Chrystus sprawia przez Chrzest? – Przez Chrzest Chrystus:
a/ włącza człowieka w swoją śmierć i zmartwychwstanie
b/ gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed Chrztem popełnione
c/ daje życie Boże, czyli łaskę uświęcającą i prawo do łask uczynkowych
d/ daje Ducha Świętego
e/ wszczepia cnoty nadprzyrodzone
f/ wprowadza nas do Kościoła
g/ wyciska na duszy niezatarte znamię dziecka Bożego
Co dokonuje się w czasie Chrztu? – W czasie Chrztu człowiek wchodzi we
wspólnotę z Ojcem, Synem Duchem Świętym. Staje się dzieckiem Boga Ojca,
bratem Jezusa i świątynią Ducha Świętego

176. Jakie cnoty otrzymujemy na Chrzcie świętym? – Na Chrzcie świętym
otrzymujemy cnoty Boskie i zaczątek cnót głównych
177. Wymień cnoty Boskie! – Są trzy cnoty Boskie: wiara, nadzieja i miłość
178. Dlaczego te cnoty nazywamy Boskimi? – odpowiedź własna
179. Co to jest nadprzyrodzona cnota wiary? – Nadprzyrodzona cnota wiary jest to dar
otrzymany na Chrzcie świętym, który uzdalnia nas do przyjęcia Objawienia Bożego i
do patrzenia na wszystko w jego świetle
180. Co znaczy „wierzyć”? – Wierzyć, to znaczy przyjąć Objawienie Boże i
odpowiedzieć na nie całym swoim życiem
181. Jaka powinna być wiara? – Wiara powinna być:
a) powszechna (wierz w całe objawienie Boże)
b) stała (przez całe życie)
c) mocna ( wierz bez wahań)
d) żywa (żyj według wiary)
e) rozumna (staraj się poznać, w co i dlaczego wierzysz)
f) apostolska (dziel się wiarą z drugimi)
182. Co pogłębia wiarę chrześcijanina? – (czytanie Pisma św., uczestnictwo w
Sakramentach św., modlitwa, słuchanie kazań, katecheza, czytanie książek
religijnych, a przede wszystkim życie zgodne z nakazami wiary)
183. Kto grzeszy przeciw wierze? – Przeciw wierze grzeszy ten, kto: nie pogłębia swej
wiary, nie rozwiązuje swych wątpliwości. Ciężko grzeszy ten, kto zapiera się wiary
184. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei? – Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to
uzdolnienie, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale zdąża na spotkanie z
Chrystusem

