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255. Co P. Jezus sprawia w S. Pokuty? – P. Jezus w S. Pokuty:
a/ gładzi grzechy śmiertelne i powszednie
b/ odpuszcza karę wieczną i część doczesnej
c/ przywraca lub pomnaża życie Boże i zasługi na niebo
d/ daje specjalną łaskę do wytrwania w dobrym i zwyciężania pokus
256. Co trzeba uczynić, aby dobrze przyjąć Sakrament Pokuty? – Aby dobrze przyjąć S. Pokuty, trzeba:
a/ zrobić rachunek sumienia b/ obudzić żal za grzechy c/ postanowić poprawę d/ szczerze się
wyspowiadać e/ zadośćuczynić Bogu i bliźniemu
257. Co to znaczy zrobić rachunek sumienia? – Zrobić rachunek sumienia, to znaczy przypomnieć
sobie grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi, a przy grzechach śmiertelnych liczbę i okoliczności
258. Co to jest sumienie? – (To głos w duszy człowieka, który mu mówi, co dobre a co złe)
259. Do kogo należy się modlić przed rachunkiem sumienia? – (Należy modlić się do Ducha
świętego i prosić o wstawiennictwo Matkę Bożą oraz świętych)
260. Kiedy powinniśmy robić rachunek sumienia? – (Codziennie przy modlitwie wieczornej)
261. O co najbardziej trzeba się starać w przyjęciu S. Pokuty? – W przyjęciu S. Pokuty trzeba się
starać o żal za grzechy, który jest ściśle związany z postanowieniem poprawy
262. Co to znaczy żałować za grzechy? – Żałować za grzechy, to znaczy boleć (smucić się) w duszy i mieć obrzydzenie do grzechów, którymi obraziliśmy P. Boga
263. Jaki może być żal? – (Doskonały i mniej doskonały)
264. Jakie przymioty powinien mieć dobry żal? – (wewnętrzny – żałuj w sercu, powszechny –
żałuj za wszystkie grzechy, nade wszystko – Boga stawiaj na pierwszym miejscu, nadprzyrodzony – ze względu na Boga)
265. Kiedy żałujemy za grzechy doskonale? – Doskonale żałujemy za grzechy, gdy czynimy to z
miłości do P. Boga
266. Jaką moc ma żal doskonały? – (Zaraz odpuszcza grzechy)
267. Kiedy powinniśmy wzbudzać sobie żal doskonały? – (Przed spowiedzią, choć do dobrej
spowiedzi wystarczy żal niedoskonały; codziennie przy wieczornej modlitwie, a koniecznie w
niebezpieczeństwie utraty życia)
268. Kiedy żałujemy za grzechy mniej doskonale? – Mniej doskonale żałujemy za grzechy wtedy,
gdy do tego żalu pobudza nas bojaźń przed karą Bożą wieczną lub doczesną
269. Co to jest mocne postanowienie poprawy? – Mocne postanowienie poprawy jest to szczera i
zdecydowana wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów
270. Jakie powinno być postanowienie poprawy? – powszechne – staraj się poprawić ze wszystkich grzechów, mocne – stanowczo unikaj złego, szczere – postanawiaj w sercu poprawę, pokorne – licz nie tylko na własne siły, ale na pomoc Bożą, uznaj swoją słabość i licz na Boga)
271. Co to jest spowiedź? – Spowiedź jest to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby
otrzymać rozgrzeszenie
272. Kiedy jest spowiedź szczera? – (Gdy wyznajemy przed kapłanem wszystkie grzechy i niczego
nie ukrywamy)
273. Co trzeba wyznać przy grzechach śmiertelnych? – (Podać liczbę i okoliczności zmieniające
rodzaj grzechu)
274. Co trzeba uczynić po spowiedzi? – Po spowiedzi trzeba zadośćuczynić P. Bogu i ludziom,
czyli wypełnić pokutę zadaną przez kapłana oraz naprawić krzywdę wyrządzoną Bogu i bliźnim
275. Jakie są najważniejsze czyny pokutne? – (Modlitwa, post, jałmużna)
276. Co to jest odpust? – Odpust to całkowite lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy
już odpuszczone w S. Pokuty
277. Szczególną okazję do zyskania odpustu daje Kościół przez urządzanie Roku Jubileuszowego.
Ostatni Rok Jubileuszowy przeżywaliśmy 23.I.2018 r. Rok Jubileuszowy 100-lecia otrzymania
stygmatów przez Św. Ojca Pio. Wcześniej – 2015 r. – Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
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WIERZYMY W SAKRAMENT NAMASZCZENIA, KTÓRY UMACNIA CHOREGO

278. Co Bóg objawił o Sakramencie Namaszczenia Chorych przez Jakuba Apostoła?
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”
279. Co jest znakiem widzialnym Sakramentu Namaszczenia Chorych? – Znakiem widzialnym
Sakramentu Namaszczenia Chorych jest namaszczenie olejem świętym, któremu towarzyszą
słowa modlitwy.
280. Co sprawia Chrystus w Sakramencie Namaszczenia Chorych? – Chrystus:
a/ pomnaża łaskę uświęcającą, albo ją przywraca
b/ odpuszcza grzechy powszednie, a gdy chory nie może się wyspowiadać, również i grzechy
ciężkie
c/ gładzi karę doczesną za grzechy
d/ pociesza i umacnia chorego
e/ niekiedy przynosi ulgę w chorobie, a nawet przywraca zdrowie
281. Kto udziela Sakramentu Namaszczenia Chorych? – kapłan (biskup)
282. W jaki sposób to czyni? – (Sakramentu Namaszczenia Chorych i Wiatyku zaleca się udzielać
podczas Mszy św. odprawianej w domu chorego. Kapłan wkłada na głowę chorego ręce, a potem namaszcza czoło i ręce wymawiając słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w
swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”)
283. Co to jest Wiatyk? – Na przyjście kapłana do chorego należy:
a/ nakryć stół białym obrusem
b/ na stole umieścić: krzyż, dwie świeczki, talerzyk z wodą święconą i kropidło, talerzyk z watą,
wodę w szklance i łyżkę
c/ uczestniczyć w świętych obrzędach
WIERZYMY W CHRYSTUSOWE KAPŁAŃSTWO

284. Jaki jest związek kapłaństwa Starego Przymierza z kapłaństwem Chrystusowym?
Kapłaństwo Starego Przymierza było początkiem i zapowiedzią jedynego kapłaństwa Jezusa
Chrystusa
285. Kto jest jedynym, Najwyższym Kapłanem i Pośrednikiem Nowego Przymierza? – Jedynym
i Najwyższym Kapłanem i Pośrednikiem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus
286. Dlaczego nazywamy Chrystusa Najwyższym Pośrednikiem?
Chrystusa nazywamy Najwyższym Pośrednikiem, bo jako Bóg – Człowiek:
a/ okazał ludziom zbawczą miłość Ojca
b/ oddał Ojcu najdoskonalszą cześć przez wypełnienie Jego woli
c/ pojednał ludzi z Bogiem przez ofiarę złożoną na krzyżu
287. W jaki sposób obecnie Jezus Chrystus pośredniczy między nami a Bogiem? – Jezus Chrystus pośredniczy między nami a Bogiem przez to, że w Swoim uwielbionym ciele żyje u Ojca,
ofiaruje się i wstawia za nami
288. Komu P. Jezus dał udział w swoim kapłaństwie? – Udział w swoim kapłaństwie dał P. Jezus
Kościołowi, który jest pielgrzymującym ludem Bożym, ludem kapłańskim
289. W jaki sposób Kościół uczestniczy w Kapłaństwie Chrystusa? – Kościół uczestniczy w
Kapłaństwie Chrystusa, gdy składa Bogu ofiarę, modli się, naucza i prowadzi lud Boży do zbawienia
290. Jakie jest kapłaństwo w Kościele? – W Kościele rozróżniamy dwojakie kapłaństwo:
a/ hierarchiczne, zwane także służebnym, w którym uczestniczą tylko ci, którzy przyjęli Sakrament Kapłaństwa
b/ powszechne, zwane też kapłaństwem wiernych. Uczestniczą w nim ci, którzy przyjęli Sakrament Chrztu i Bierzmowania
291. Co sprawia Sakrament Kapłaństwa? – Sakrament Kapłaństwa udziela władzy i mocy do
głoszenia Ewangelii, sprawowania Ofiary Mszy św., udzielania innych sakramentów św.
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292. Kto może zostać kapłanem? Gdzie dokonuje się przygotowanie kandydatów do kapłaństwa?
Kto orzeka o „powołaniu kandydata do kapłaństwa” i dopuszcza do święceń? Jakie są obowiązki wiernych odnośnie nowych powołań? Jakie są obowiązki wiernych wobec kapłanów?
293. Kto posiada pełnię kapłaństwa? – Pełnię kapłaństwa posiada biskup i dlatego on może udzielać święceń kapłańskich. Kapłani są współpracownikami biskupa w jego misji pasterskiej
294. Jakie są obowiązki wiernych jako uczestników powszechnego kapłaństwa? – Uczestnicy
powszechnego kapłaństwa:
a/ wspólnie i pod przewodnictwem kapłana składają Bogu ofiarę
b/ troszczą się o własną doskonałość
c/ korzystają często i godnie z sakramentów św.
d/ wynagradzają Bogu za grzechy świata przez udział w nabożeństwach pokutnych i różne dobre uczynki (I piątek i I sobota miesiąca)
e/ modlą się prywatnie i w rodzinie
f/ głoszą naukę Chrystusa
g/ wspomagają swoich duszpasterzy
WIERZYMY, ŻE CHRYSTUS PODNIÓSŁ MAŁŻEŃSTWO DO GODNOŚCI SAKRAMENTU

295. Kto ustanowił małżeństwo? – Małżeństwo ustanowił P. Bóg
296. Czym jest małżeństwo ochrzczonych z woli Chrystusa? – jest sakramentem
297. Co sprawia Chrystus w Sakramencie Małżeństwa? – W Sakramencie Małżeństwa Chrystus:
a/ uświęca przez pomnożenie łaski Bożej
b/ uzdalnia i umacnia małżonków do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych
298. Jakie są warunki zawarcia sakramentalnego małżeństwa? – Małżeństwo sakramentalne
mogą zawrzeć: ludzie ochrzczeni, odpowiednio przygotowani, stanu wolnego, nie związani
żadnymi przeszkodami, którzy dobrowolnie się na to decydują
299. Co jest znakiem widzialnym Sakramentu Małżeństwa? – Znakiem widzialnym Sakramentu
Małżeństwa jest złożenie przysięgi małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę wobec kapłana (proboszcza) i dwóch świadków
300. Jakie przymioty z woli Bożej ma małżeństwo? – Małżeństwo jest jedno i nierozerwalne. W
Kościele nie ma rozwodów
301. Czyjemu dobru służy jedność i nierozerwalność małżeństwa? – Jedność i nierozerwalność
małżeństwa służy dobru samych małżonków, ich dzieci oraz całego społeczeństwa
302. Do czego zobowiązują się małżonkowie? – Małżonkowie zobowiązują się przysięgą do życia
we wzajemnej miłości, wierności, uczciwości aż do śmierci oraz że z miłością przyjmą i wychowają swoje dzieci
303. Jak trzeba przygotować się do Sakramentu Małżeństwa? – Przygotowanie do Sakramentu
Małżeństwa obejmuje:
a/ uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej
b/ zgłoszenie się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu
c/ zapowiedzi przedślubne
d/ spowiedź przedślubna
Nieustannie się módlcie
304. Co czynimy w czasie modlitwy? – W czasie modlitwy podnosimy serce do Boga i łączymy się
z Nim, aby Go chwalić, dziękować Mu za łaski, prosić o nowe oraz przepraszać za grzechy
305. Dlaczego mamy się modlić? – Mamy się modlić, bo Pan Bóg, jako nasz dobry Ojciec od modlitwy uzależnił osiągnięcie potrzebnego nam dobra
306. Co możemy wyprosić sobie i innym przez modlitwę? – Przez modlitwę możemy wyprosić
sobie i innym: łaski do czynienia dobrze, siłę do walki ze złem, pociechę w cierpieniu, dobra
materialne potrzebne do życia, a także łaskę wytrwania w dobrym aż do końca
307. Kiedy powinniśmy się modlić? – Powinniśmy się modlić często, szczególnie rano i wieczór, w
czasie Mszy św. i innych nabożeństw, przed i po jedzeniu, w potrzebach i trudnościach życiowych
308. Jak powinniśmy się modlić? – Powinniśmy się modlić: pobożnie, pokornie, ufnie, wytrwale i z
poddaniem się woli Bożej
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309. Do kogo się modlimy? – Modlimy się do Boga „przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w Duchu
świętym”
310. Dlaczego modlimy się także do P. Boga za przyczyną świętych? – Modlimy się do P. Boga
także za przyczyną świętych, bo oni:
a/ są przyjaciółmi P. Boga i naszymi
b/ są dla nas wzorem i wstawiają się za nami do Boga
311. Duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie nazywa
się świętych obcowaniem
312. Kto spośród świętych może nam najwięcej wyprosić u P. Boga? – Najwięcej może nam
wyprosić u P. Boga Najśw. Maryja Panna, ponieważ jest Matką Boga, naszą Niebieską Matką
KTO PYTA – NIE BŁĄDZI
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WSZYSTKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z DUCHEM ŚWIĘTYM
I SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

