III CZ. PYTAŃ DO EGZAMINU
185. Na czym opiera się nadzieja chrześcijańska? – Nadzieja chrześcijańska opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa
186. Czego powinniśmy spodziewać się od Boga? – (pomocy w życiu codziennym, a zwłaszcza łask
potrzebnych do zbawienia)
187. Kto grzeszy przeciw nadprzyrodzonej cnocie nadziei? – Przeciw nadprzyrodzonej cnocie nadziei grzeszy ten, kto zuchwale liczy na miłosierdzie Boże lub powątpiewa w miłosierdzie Boże
188. Przez co możemy rozwijać nadprzyrodzoną cnotę nadziei? – (przez akty nadziei, sakramenty
św., a zwłaszcza Eucharystię)
189. Przez co utracić Nadprzyrodzoną Cnotę Nadziei? Nadprzyrodzoną cnotę nadziei traci się przez
rozpacz (Judasz)
190. Co to jest nadprzyrodzona cnota miłości? – Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie
do miłowania Boga i bliźniego, tak jak Chrystus miłuje
191. Co to znaczy miłować Boga ponad wszystko? – To znaczy stawiać Boga na pierwszym miejscu
192. Przez co wzrasta w nas nadprzyrodzona cnota miłości? – Przez Komunię św. i pełnienie
uczynków miłości
193. Przez co tracimy nadprzyrodzoną cnotę miłości? – Nadprzyrodzoną cnotę miłości tracimy
przez grzech śmiertelny
Akt wiary:
Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny i prawdziwy, wierzę coś objawił Boże, Twe słowo
mylić nie może
Akt nadziei:
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i
wieczne zbawienie
Akt miłości:
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone boś Ty
dobro nieskończone
194. Do czego są zobowiązani ochrzczeni? – Ochrzczeni są zobowiązani:
a/ głosić słowem i życiem Ewangelię
b/ przetwarzać świat ku chwale Ojca i dla dobra ludzi
c/ zwyciężać zło w sobie i wokół siebie, a czynić dobro
Wszczepiający cnoty główne
195. Wymień cnoty główne! – Są cztery cnoty główne (kardynalne):
a) roztropność (zastanów się czy twoje postępowanie podoba się Bogu),
b) sprawiedliwość (oddaj każdemu, co mu się należy),
c) wstrzemięźliwość (panuj nas sobą),
d) męstwo (czyń dobrze mimo trudności, zwyciężaj przeciwności)
196. Cnoty przeciwne 7 grzechom głównym:
pokora, szczodrobliwość, czystość, skromność, życzliwość, łagodność, cierpliwość, umiarkowanie, pracowitość, pilność
197. Jakie łaski daje Bóg człowiekowi? – Łaskę uśw. i łaski uczynkowe
198. Czym jest Łaska Uświęcająca? – Jest Życiem Bożym w nas
199. Czym są łaski uczynkowe? – Pomocą, jaką obdarza nas Chrystus, abyśmy z Nim współpracowali
w dziele zbawienia
200. Jak dzielimy sakramenty święte? – Sakramenty św. dzielimy:
1) na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy
2) na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne
201. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy? – Dla żywych na duszy są te
sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta
202. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu? – Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa
Chrystusa

WIERZYMY, ŻE PRZEZ SAKRAMENT BIERZMOWANIA
STAJEMY SIĘ DOJRZAŁYMI CHRZEŚCIJANAMI

203. Który sakrament jest dopełnieniem Chrztu? – Dopełnieniem chrztu jest S. Bierzmowania
204. Co jest znakiem widzialnym S. Bierzmowania? – Znakiem widzialnym S. Bierzmowania jest
włożenie rąk biskupa lub kapłana, namaszczenie Krzyżmem Świętym i modlitwa
205. Co sprawia Duch Święty w S. Bierzmowania? – Duch święty w S. Bierzmowania:
a/ pomnaża i umacnia w nas życie Boże
b/ bardziej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem
c/ udziela nam nadprzyrodzonej mocy do apostołowania
d/ udziela nam Siedmiu Darów
e/ wyciska znamię dojrzałego chrześcijanina
206. 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
207. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania? – Innymi nazwami są:
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać
sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem
b) sakrament Ducha świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami
208. Co oznacza słowo „bierzmowanie”? – Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa
„bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest, bowiem umocnienie nas w
wierze
209. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? – Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego
210. W jakiej misji Chrystusa bierze udział dojrzały chrześcijanin? – Dojrzały chrześcijanin bierze
udział:
a/ w misji kapłańskiej Chrystusa, bo jego zadaniem jest wspólnie z Chrystusem czcić Ojca i zbawiać ludzi
b/ w misji prorockiej Chrystusa, czyli głosić wiarę słowem i przykładem
c/ w misji królewskiej Chrystusa, bo ma czynić dobrze, a walczyć ze złem
211. Wymień dary Ducha Świętego! – Dary Ducha Świętego to: dar mądrości, dar rozumu, dar rady,
dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej
212. Duch Święty przez swoje dary oświeca rozum przez:
dar mądrości, (aby odróżnić dobro od zła); dar rozumu, (aby odróżnić prawdę od fałszu); dar rady,
(aby w trudnych wypadkach zawsze wybrać to, co się Bogu podoba); dar umiejętności, (aby wybrać zawsze najlepszą drogę prowadzącą do Boga)
213. Umacnia wolę przez: dar męstwa, (aby odważnie świadczyć o Chrystusie i nie lękać się nawet
śmierci); dar pobożności, (aby wielbić Boga wypełniając Jego świętą wolę); dar bojaźni Bożej,
(aby lękać się grzechu, jako największego zła)
214. Co znaczy apostołować? – Apostołować, to troszczyć się nie tylko o swoje zbawienie, ale i o
zbawienie drugich
215. W jaki sposób chrześcijanin może apostołować? – Chrześcijanin może apostołować przez przykład własnego życia, pouczające słowo, modlitwę, dobre uczynki, a także przez cierpienia i ofiarę
216. Gdzie chrześcijanin powinien apostołować? – Chrześcijanin powinien apostołować wszędzie
tam, gdzie spotyka się z bliźnimi

WIERZYMY W EUCHARYSTYCZNE CIAŁO I KREW CHRYSTUSA

[ Zapowiedziane w St. Test. ]
217. Jakie ofiary nakazał P. Bóg składać w Starym Testamencie? – W St. Testamencie P. Bóg
nakazał składać ofiary krwawe i bezkrwawe
218. W jakim celu składano ofiary? – Ofiary składano, aby oddać cześć Boga, wyrazić Mu wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, wypraszać łaski, przebłagać Go za grzechy
219. Do czego przygotowywał P. Bóg ludzi przez ofiary St. Testamentu? – Przez ofiary St. Testamentu P. Bóg przygotowywał ludzi na ustanowienie nowej Ofiary Obiecane i ustanowione

przez Chrystusa w Nowym Testamencie

220. Kiedy P. Jezus zapowiedział ustanowienie Sakramentu Ciała i Krwi swojej, czyli Najświętszego Sakramentu? – P. Jezus zapowiedział ustanowienie Najśw. Sakramentu po cudownym
rozmnożeniu chleba w Kafarnaum („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata...Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)
221. Kiedy P. Jezus ustanowił Najśw. Sakrament? – P. Jezus Ustanowił Najśw. Sakrament w Wielki
Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wieczerniku (Jerozolima)
222. W jaki sposób ustanowił P. Jezus Sakrament Ciała i Krwi swojej? – P. Jezus wziął chleb i
dając uczniom powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest, bowiem Ciało moje, które
za was będzie wydane”. Potem wziął, kielich z winem i powiedział: „Bierzcie i pijcie z niego
wszyscy. To jest, bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę” (Msza Św.)
223. Co to jest Msza święta, czyli Ofiara Eucharystyczna? – Msza święta, czyli Ofiara Eucharystyczna – jest to pamiątka i uobecnienie sakramentalne Ofiary krzyżowej P. Jezusa, Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia (Misterium Paschalne)
224. Czym różni się Msza święta od Ofiary na krzyżu? – Na krzyżu P. Jezus ofiarował się za nas w
sposób krwawy, a we Mszy świętej przez posługę kapłana ofiaruje się w sposób bezkrwawy
225. W jakim celu P. Jezus ustanowił Eucharystię? – P. Jezus ustanowił Eucharystię:
a/ aby pod postaciami chleba i wina ofiarować się za nas
b/ aby cały Kościół mógł składać siebie na ofiarę Bogu
c/ aby stać się naszym pokarmem na życie wieczne
d/ aby wśród nas przebywać

226.
227.

228.

229.
230.

231.

232.
233.
234.

235.

Sprawowane przez Kościół
Jak dzielimy liturgię Mszy świętej? – Liturgię Mszy świętej dzielimy na obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię Eucharystii i obrzędy zakończenia
Co składa się na liturgię słowa? – Na liturgię słowa składają się:
a/ dwa lub trzy czytania z Pisma Św.
b/ śpiewy międzylekcyjne
c/ homilia, czyli rozważanie przeczytanych tekstów Pisma Św.
d/ wyznanie wiary
e/ modlitwa wiernych
Co składa się na liturgię ofiary? – Na liturgię ofiary składa się:
a/ przygotowanie darów ofiarnych
b/ modlitwa Eucharystyczna
c/ konsekracja chleba i wina
d/ obrzędy Komunii Św.
Co się dokonuje w Modlitwie Eucharystycznej? – W Modlitwie Eucharystycznej dokonuje się
przeistoczenie i ofiara.
Na czym polega nasze uczestniczenie we Mszy Świętej? – Polega na tym, że przyjmujemy z
wiarą słowo Boże, składamy razem z kapłanem Ciało i Krew Pańską oraz siebie w ofierze naszemu Ojcu i przyjmujemy Chrystusa w Komunii Św.
Co sprawia Komunia Św.? – Komunia Św.:
a/ łączy nas z P. Jezusem i wzajemnie między sobą
b/ oczyszcza nas z grzechów powszednich
c/ pomnaża łaskę uświęcającą
d/ osłabia złe skłonności i daje siłę do dobrego
Dlaczego Komunię Św. przyjmujemy zwykle pod postacią chleba? – odpowiedź własna
Kiedy godnie przyjmujemy Komunię Św.? – Komunię św. przyjmujemy godnie, gdy jesteśmy
w stanie łaski uświęcającej. Należy też zachować post eucharystyczny (1 godzina)
Na czym polega post eucharystyczny? – Przynajmniej jedną godzinę przed przyjęciem Jezusa
Eucharystycznego nic nie jemy i nie pijemy. Wyjątek stanowi zwykła woda i lekarstwa w przypadku ludzi chorych; ci zwolnieni są z postu
Jak należy przygotować się do Komunii i podziękować za nią? – odp. własna

236. Co to jest Komunia Św. duchowa? – Komunia Św. duchowa jest to żywe i gorące pragnienie
przyjęcia Komunii Św. (Ciała Pańskiego), gdy z jakiegoś powodu nie możemy jej przyjąć sakramentalnie
WIERZYMY W KOŚCIÓŁ, KTÓRY CIERPI I CZYNI POKUTĘ

Cierpi przez grzechy
237. Kto zadaje ranę Kościołowi? – Ranę Kościołowi zadaje ten, kto grzeszy
238. Kiedy człowiek popełnia grzech? – Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie nie
wypełnia przykazania Bożego lub kościelnego
239. Co powoduje grzech? – (obraża Boga, krzywdzi bliźniego i rani Kościół osłabiając jego świętość, a w samym człowieku wzbudza wyrzuty sumienia)
240. Na czym polega grzech? – Grzech polega na tym, że człowiek nie ufa Bogu, nie kocha Go i jest
Mu nieposłuszny
241. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny? – Grzech śmiertelny popełnia człowiek wtedy, gdy
świadomie i dobrowolnie nie wypełnia przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej
242. Co tracimy przez grzech śmiertelny? – (łaskę uświęcającą, czyli prawo do nieba i zasługi)
243. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni? – Grzech powszedni człowiek popełnia wtedy, gdy
świadomie i dobrowolnie nie wypełnia przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy małej, albo
w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie
244. Jak zaczyna się grzech w duszy człowieka? – (Zaczyna się od zezwolenia na złe myśli i pragnienia, które nazywamy pokusami)
245. Grzechy (wady) główne:
1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6.
Gniew 7. Lenistwo
246. Grzechy cudze:
1. Radzić do grzechu 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć 3. Zezwalać na grzech drugiego
4.
Pobudzać do grzechu 5. Pochwalać grzech drugiego 6. Milczeć na grzech cudzy 7. Nie karać
grzechu 8. Pomagać do grzechu 9. Uniewinniać grzech cudzy
247. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu:
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
2. Rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne upomnienia
6. Odkładać aż do śmierci pokutę i nawrócenie
248. Czy wystarczy nie grzeszyć, aby być zbawionym – Do zbawienia potrzebne są również dobre
uczynki i staranie się o cnotę
249. Kiedy dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie? – Dobry uczynek zasługuje na niebo,
jeżeli jest spełniony w łasce uświęcającej
250. Co nabywa człowiek przez wykonanie dobrych uczynków? – Przez wykonywanie dobrych
uczynków przy każdej sposobności nabywa człowiek chęci i wprawy do dobrego, czyli cnotę
POWRACA PRZEZ POKUTĘ
251. Co powinien uczynić człowiek, który po Chrzcie świętym popełnił grzech śmiertelny? – Kto
po Chrzcie świętym popełnił grzech śmiertelny, powinien przyjąć S. Pokuty
252. Co znaczy pokutować? – Pokutować, to odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Boga, czyli
nawrócić się
253. Co to jest Sakrament Pokuty? – Jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa
odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione
254. Kiedy i jakimi słowami ustanowił P. Jezus S. Pokuty? – S. Pokuty ustanowił P. Jezus w dzień
swojego Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

