Zagadnienia do zaliczenia przed Bierzmowaniem 2016-2017
Piła, parafia pw. Św. Rodziny
KATECHIZM
1. Siedem sakramentów świętych
a. Chrzest
b. Bierzmowanie
c. Eucharystia
d. Pokuta
e. Namaszczenie chorych
f. Kapłaństwo
g. Małżeństwo
2. Dary Ducha Świętego
a. Dar Mądrości
b. Dar Rozumu
c. Dar Rady
d. Dar Męstwa
e. Dar Umiejętności
f. Dar Pobożności
g. Dar Bojaźni Bożej
3. Cnoty Boskie
a. Wiara
b. Nadzieja
c. Miłość
4. Cnoty Główne (Kardynalne)
a. Roztropność
b. Sprawiedliwość
c. Umiarkowanie
d. Męstwo
5. Siedem Grzechów Głównych
a. Pycha
b. Chciwość
c. Nieczystość
d. Zazdrość
e. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
f. Gniew
g. Lenistwo
6. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
a. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
b. Rozpaczać, albo wątpić w łaskę Bożą
c. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
d. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć, lub zazdrościć
e. Mieć zatwardziałe serce
f. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać
7. Grzechy wołające o pomstę do nieba
a. Umyślne zabójstwo
b. Grzech sodomski
c. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot
d. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom
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8. Grzechy cudze
a. Namawiać do grzechu
b. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć
c. Na grzechy bliźniego zezwalać
d. Innych do grzechu pobudzać
e. Grzechy innych chwalić
f. Milczeć, widząc cudze grzechy
g. Mogąc, nie zapobiegać cudzym grzechom
h. Pomagać do grzechu
i. Grzechu cudzego bronić
9. Uczynki miłosierdzia co do duszy
a. Grzesznych upominać
b. Nieumiejętnych pouczać
c. Wątpiącym dobrze radzić
d. Strapionych pocieszać
e. Krzywdy cierpliwie znosić
f. Urazy chętnie darować
g. Modlić się za żywych i umarłych
10. Uczynki miłosierdzia co do ciała
a. Głodnych nakarmić
b. Spragnionych napoić
c. Nagich przyodziać
d. Podróżnych w dom przyjąć
e. Więźniów pocieszać
f. Chorych odwiedzać
g. Umarłych grzebać
KILKA WAŻNYCH RZECZY
11. Co to jest religia?
Religia to łączność człowieka z Panem Bogiem.
12. Jaką religią jest religia katolicka?
Religia katolicka jest religią objawioną przez Pana Boga.
13. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.
14. Co to jest Pismo św.?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które
zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.
15. Kto jest autorem Pisma św.?
Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym ludzie
natchnieni przez Ducha.
16. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte składa się z 73 ksiąg. Stary Testament ma 46 ksiąg, a Nowy Testament
27 ksiąg.
17. Podział Pisma Świętego.
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament.
18. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi
wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego.
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19. Ile mamy Ewangelii i kto je napisał?
Mamy jedną Ewangelię Jezusa Chrystusa przekazaną w czterech wersjach przez:
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
20. Wymień Księgi Nowego Testamentu?
Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana), Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie:
13 Listów przypisanych św. Pawłowi, 2 Listy św. Piotra, 3 Listy św. Jana, 1 List św.
Jakuba, 1 List św. Judy Tadeusza, List do Hebrajczyków, Apokalipsa św. Jana.
21. Wymień kilku proroków Starego Testamentu.
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i 12 Mniejszych Proroków.
22. Kogo powołał Pan Jezus na Dwunastu Apostołów?
Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i
Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem
Gorliwy, Judę syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
23. Co to jest Święta Tradycja?
Tradycja święta, czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie
zapisanych w Piśmie św., które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.
24. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
Najważniejszą prawdą wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.
25. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy: z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, z
przekonania wszystkich ludów, z własnego sumienia, z Objawienia Bożego.
26. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
27. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?
Pan Bóg jest Duchem, tzn. jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i
wolną wolę.
28. Kto to jest Trójca Święta?
Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach Boskich – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Święty.
29. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
a. Wieczny – zawsze był, jest i będzie,
b. Wszechmogący – wszystko może uczynić,
c. Niezmienny – zawsze jest ten sam,
d. Najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre,
e. Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi,
f. Najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze,
g. Najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
30. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała. Pan Bóg
stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się
nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.
31. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała
i duszy nieśmiertelnej.
32. W jakim celu Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to
osiągnął szczęście wieczne.
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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. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.
35. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata.
Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.
36. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.\
37. Co oznacza imię Jezus Chrystus?
Jezus – Zbawiciel, Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański, Namaszczony.
38. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
a. Powiedział o tym Bóg Ojciec.
b. Zaświadczyli to Apostołowie.
c. Wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus.
d. Swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstania.
39. Kiedy i gdzie narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza
rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.
40. Co to jest cud?
Cud to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać stworzenie, lecz
tylko sam Bóg.
41. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
a. Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej.
b. Rozmnożenie chleba.
c. Uzdrowienie paralityka.
d. Wskrzeszenie Łazarza.
e. Zmartwychwstanie.
42. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
a. O synu marnotrawnym (o Ojcu miłosiernym, o Ojcu i dwóch synach),
b. O miłosiernym Samarytaninie,
c. O Dobrym Pasterzu,
d. O robotnikach w winnicy,
e. O talentach,
f. O pszenicy i kąkolu,
43. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości.
O KOŚCIELE ŚWIĘTYM
44. Co to jest Kościół Katolicki?
Kościół Katolicki jest to:
a. Wspólnota chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do
zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych
sakramentów świętych.
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 Boży (łaską
uświęcającą) wzajemnie odpowiedzialni za siebie.
d. Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
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45. Kto założył Kościół katolicki?
Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży),
wybierając z nich12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
46. Kto jest następcą św. Piotra?
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, inaczej Ojciec Święty – obecnie
Franciszek.
47. Jakie cechy posiada Kościół?
Kościół Katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli
powszechny i apostolski.
48. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
49. Kiedy i gdzie Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w wieczerniku w postaci ognistych języków w
dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej – 50 dnia po Zmartwychwstaniu.
50. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas
sobą w sakramencie bierzmowania.
51. Jaką rolę spełniają w Kościele biskupi i kapłani?
Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów.
Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w
Kościele.
52. Co to jest diecezja?
Diecezja to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na
dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię. Najwyższym
urzędem w diecezji jest Kuria Biskupia, która wykonuje polecenia biskupa
ordynariusza.
53. Jak nazywa się nasza diecezja? W jakim dekanacie jest nasza parafia?
Nasza diecezja nazywa się Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. Jej stolicą jest
Koszalin. Na jej czele stoi biskup ordynariusz, który ma do współpracy biskupów
pomocniczych.
Nasza parafia jest w dekanacie pilskim.
54. Dlaczego czcimy Matkę Bożą?
Matkę Bożą czcimy dlatego, bo jest:
a. Matką Syna Bożego – Jezusa Chrystusa,
b. Niepokalanie Poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili
życia),
c. Wniebowzięta – z duszą i ciałem,
d. Królową Polski,
55. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej.
a. Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 luty,
b. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca,
c. Królowej Polski – 3 maja,
d. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
e. Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 sierpnia,
f. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia,
56. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka.
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57. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to pewna zdolność wewnętrzna (głos duszy), która pozwala nam
odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od
czynienia zła i jest naszym sędzią.
58. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ona ustna, myślna,
indywidualna lub wspólnotowa.
59. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
60. Jakie są rodzaje łaski uświęcającej?
Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.
61. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas
dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).
62. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?
Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech
śmiertelny.
63. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę
Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).
64. Jak dzielimy sakramenty?
a. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej,
b. Sakramenty uzdrowienia,
c. Sakramenty w służbie komunii,
65. 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.
66. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech
pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła. (Pierwszy, bo bez
niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy bo bez niego
trudno można się zbawić. Zobowiązuje nas do stałego nawracania się, do walki z
grzechem i pogłębiania wiary).
67. Kto może udzielić chrztu św.?
Chrztu świętego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym
wypadku może udzielić każdy człowiek.
68. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
a. Pobudzić intencję, że chcę ochrzcić,
b. Polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną,
c. Wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN – ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
69. 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.
70. 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 w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca
nas swymi darami.
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71. Jaki jest cel Bierzmowania?
Celem Bierzmowania jest umocnienie nas w wierze.
72. Jakich łask udziela Bierzmowanie?
a. Pomnaża łaską uświęcającą.
b. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego.
c. Daje 7 darów Ducha Świętego.
d. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według
niej żyli.
73. Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary to znaczy:
a. Umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty.
b. Być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c. Nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.
74. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
a. Zachować na co dzień wszystkie przykazania,
b. Spełniać solidnie wszystkie swoje obowiązki,
c. Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św.,
pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
d. Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i człowieka.
75. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a. Przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,
b. Częstą spowiedź i Komunię św.
c. Systematyczną katechizację aż do końca szkoły i przez całe życie,
d. Przez czytanie Pisma św., i książek katolickich,
e. Przez życie na co dzień wiarą,
76. Jak należy przygotowywać się do Sakramentu Bierzmowania?
a. Modlić się o Dary Ducha Świętego,
b. Poznać najważniejsze prawdy wiary,
c. Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę,
życzliwość,
d. Wybrać sobie patrona,
e. Poprosić świadka do bierzmowania,
f. Oczyścić duszę z grzechu – spowiedź.
77. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem
papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
78. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962 – 1965, był to II Sobór
Watykański, a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów,
zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.
79. Co to jest encyklika?
Encyklika jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych Kościoła
Katolickiego oraz do ludzi dobrej woli.
80. Wymień tajemnice radosne różańca.
a. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
b. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
c. Narodzenie Pana Jezusa.
d. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
e. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
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81. Wymień tajemnice światła różańca.
a. Chrzest Jezusa w Jordanie.
b. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
c. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
d. Przemienienie na Górze Tabor.
e. Ustanowienie Eucharystii.
82. Wymień tajemnice bolesne różańca.
a. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
b. Biczowanie Pana Jezusa.
c. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
d. Droga Krzyżowa.
e. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
83. Wymień tajemnice chwalebne różańca.
a. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
b. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
c. Zesłanie Ducha Świętego.
d. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
e. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi.
84. Wymień przynajmniej kilku papieży.
85. Jakie imię wybrałeś/aś do Bierzmowania i co wiesz na temat swojego patrona?
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