Pytania na egzamin – 2015 – I rok
1) Modlitwa Pańska
• jak powstała i dlaczego tak się nazywa?
• z jakich próśb składa się ta modlitwa?
Ojcze nasz…
Modlitwa „Ojcze nasz” nazywa się Modlitwą Pańską, bo na prośbę Apostołów nauczył jej sam Pan Jezus. Składa się ona z
siedmiu próśb, z których trzy odnoszą się do Pana Boga:
• święć się imię Twoje,
• przyjdź Królestwo Twoje,
• bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, a cztery dotyczą naszych potrzeb:
• chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
• odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
• i nie wódź nas na pokuszenie,
• ale nas zbaw ode złego.
2) Pozdrowienie Anielskie
• jak powstała ta modlitwa i dlaczego tak się nazywa?
Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” nazywa się Pozdrowieniem Anielskim, bo rozpoczyna się od słów, którymi Archanioł Gabriel
przywitał Maryję, kiedy z polecenia Bożego powiadomił, że została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa: (Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą).
Poza słowami Archanioła są zawarte słowa św. Elżbiety (błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
żywota Twojego Jezus) oraz
słowa dodane przez Kościół (Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.).
3) Skład Apostolski
• Dlaczego tak się nazywa i co zawiera?
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Modlitwa „Wierzę w Boga” nazywa się Składem Apostolskim, ponieważ zawiera naukę Apostołów. Po śmierci Pana Jezusa
Apostołowie poszli na cały świat i nauczali wszystkich ludzi w co mają wierzyć, aby zbawić siebie. Modlitwa ta jest zbiorem
prawd naszej wiary, które głosili Apostołowie.
4) Dziesięć przykazań Boskich
• W jakich okolicznościach Pan Bóg dał ludziom swoje przykazania?
• Kto nam nakazał zachowywać 10 przykazań Boskich?
Pan Bóg dał ludziom 10 przykazań Boskich na górze Synaj, gdy zawarł przymierze z narodem izraelskim, który pod wodzą
Mojżesza wędrował z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej (Palestyny). Pan Bóg obiecał miłość i opiekę; a naród - że będzie
posłuszny Woli Bożej. Swoją Wolę dla dobra ludzi Bóg objawił w 10 przykazaniach Boskich i przykazaniach miłości.
Dekalog czyli Dziesięć przykazań Boskich nakazał nam zachowywać Pan Jezus: „A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj
przykazania" (Mt 19, 17).
5) Dwa przykazania miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego
jak siebie samego.
Pan Jezus poucza nas, że przykazania miłości są największymi przykazaniami: „Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest
najważniejsze? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym

swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego (Mt 22, 36- 39).
6) Co to są nieszpory?
Nieszpory to wieczorna modlitwa Kościoła, do której zobowiązani są poświęceni szczególnej służbie Bożej: biskupi, kapłani
i diakoni, a którą usilnie zaleca się wszystkim wiernym, zwłaszcza w rodzinie. Istotną część Nieszporów stanowią Psalmy.
Psalmy odmawiał Pan Jezus, Maryja i Apostołowie.
7) Co to jest litania?
Słowo „Litania” w języku greckim oznacza „błaganie”. W języku polskim jak i w innych językach, przez ten wyraz
rozumiemy szereg wezwań modlitewnych z powtarzającym się refrenem, w którym wierni, ożywiając w sobie akty cnót
teologicznych: wiary, nadziei i miłości, błagają Pana Boga, Matkę Najświętszą, Świętych czy specjalny przedmiot czci jak
Imię Jezusa czy Serce Jezusowe o pomoc lub wstawiennictwo. Spośród wielu litanii Kościół zatwierdził tylko sześć do
odmawiania publicznego.
Litanie zatwierdzone przez Kościół:
- Litania do Imienia Jezus.
- Litania do Serca Pana Jezusa.
- Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
- Litania Loretańska do N.M.P.
- Litania do św. Józefa.
- Litania do Wszystkich Świętych.
8) Co to są Gorzkie Żale?
„Gorzkie Żale” powstały na początku XVIII wieku. Śpiewając Gorzkie Żale rozważamy Mękę Pana Jezusa i Jego Matki
Maryi. Pierwszy raz zostały odśpiewane w kościele św. Krzyża w Warszawie. Słowa i melodia tak silnie przemówiły do serc
śpiewających, że Gorzkie Żale wkrótce dotarły do każdego niemal zakątka kraju i aż po dziś dzień wzbogacają dusze
śpiewających, w liczne łaski Boże.
9) Skąd wiemy o istnieniu Boga?
O istnieniu Boga wiemy:
• Z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji,
• Z obserwacji świata nas otaczającego (człowiek ma rozum, umie myśleć i wnioskować, dlatego obserwując świat i siebie
samego może wywnioskować, że istnieje Stwórca).
10) Przymioty Pana Boga.
Bóg jest:
Wieczny - jest zawsze, bez początku i bez końca. Niezmienny - jest zawsze ten sam i nie zmienia się. Jeden - nie mogą istnieć
razem dwie istoty nieskończenie doskonałe. Wszechobecny - jest wszędzie: w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.
Wszechmocny - może czynić wszystko co chce, nawet z niczego (stworzenie).
Święty - kocha dobro a brzydzi się złem. Dobry - wyświadcza stworzeniom liczne dobrodziejstwa. Sprawiedliwy - za dobre
wynagradza a za złe karze. Miłosierny - chętnie przebacza grzechy, jeśli za nie żałujemy. Prawdomówny - objawia nam tylko
prawdę. Wierny - zawsze dotrzymuje swych obietnic. Wszystkowiedzący - posiada wiedzę zupełną: wie, co było, co jest, co
będzie, a nawet to, co mogłoby być. Najmądrzejszy - wie wszystko najdokładniej i najpewniej.
11) Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
Określenia Jezusa Chrystusa z Ewangelii: Baranek Boży, Dobry Pasterz, Syn Boży, Syn Człowieczy, Mesjasz, Droga,
Prawda i Życie, Krzew winny, Światłość świata, Król.

12) Kim jest Najświętsza Maryja Panna?
Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą, bo urodziła i wychowała Syna Bożego. Czcimy więc Ją jako Bogurodzicę.
13) Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą?
Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą dlatego, że od pierwszej chwili swego życia była pełna łaski,
wolna od grzechu pierworodnego (dogmat Niepokalanego Poczęcia ogłosił papież Pius IX dnia 8 XII 1854 r.; uroczystość
obchodzimy 8 grudnia).
14) Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Orędowniczką i Pośredniczką?
Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Orędowniczką, bo jako nasza Matka Niebieska przedstawia nasze prośby Panu Bogu.
Matka Boża jest też Pośredniczką między Chrystusem a ludźmi, ponieważ za Jej pośrednictwem otrzymujemy od Pana Boga
łaski.
15) Kiedy Matka Boża została ogłoszona Królową Polski?
Król Jan Kazimierz w czasie najazdu szwedzkiego 1 IV 1656 r. w katedrze lwowskiej złożył śluby, w których ogłosił Matkę
Bożą Patronką i Królową Polski. W roku 1956 zostały odnowione śluby Jasnogórskie, a w 1920 r. papież Benedykt XV
ustanowił dzień 3 maja jako święto Królowej Polski.
16) Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?
Maryję nazywamy Matką Kościoła, ponieważ jest Ona dla wszystkich ludzi Matką duchową głównie z tytułu Jej zgody na
Wcielenie Syna Bożego. Na prośbę biskupów całego świata, a szczególnie biskupów polskich papież Paweł VI na
zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II ogłosił Maryję Matką Kościoła. 5/) Święta Maryjne Obchodzone na całym
świecie:
1 I uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi,
2 II Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pana Jezusa),
25 III Zwiastowanie Matce Bożej (Zwiastowanie Pańskie) 31 V święto Nawiedzenia NMP,
15 VIII uroczystość Wniebowzięcia NMP, 8 IX święto Narodzenia NMP, 8 XII uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Obchodzone w Polsce:
3 V uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej i Patronki Polski,
26 VIII uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.
17) Kim są Aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę.
18) W jakim celu Pan Bóg stworzył aniołów?
Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Go czcili, Jemu służyli, byli szczęśliwi i aby ludziom pomagali osiągnąć zbawienie. Pismo
św. o Aniołach mówi: „Swoim aniołom dał rozkaz o tobie aby cię strzegli na wszystkich twych drogach" (Ps. 90, 11).
19) Kiedy w modlitwie wzywamy pomocy aniołów?
Archanioł Michał jest pogromcą szatana. Wzywamy pomocy Michała w chwilach ciężkich pokus do złego.
Archanioł Rafał bezpiecznie przeprowadził Tobiasza przez trudy podróży. Wzywamy pomocy Rafała w naszych podróżach.
Anioła Stróża wzywamy „we dnie i w nocy", prosimy aby nam towarzyszył we wszystkich okolicznościach życia.
20) Jaki jest cel życia ludzkiego?
Człowiek żyje na świecie aby współpracować razem z Bogiem w Jego dziele stwórczym i zbawczym. Współpracować z
Bogiem w Jego dziele stwórczym to znaczy: tak korzystać z dóbr zawartych w świecie i nimi zarządzać, żeby to przyniosło
chwałę Bogu; pracować i przemieniać ten świat, aby warunki życia były coraz bardziej godne człowieka oraz doskonalić się

wewnętrznie, by upodabniać się do Boga.
Współpracować z Bogiem w Jego dziele zbawczym, to świadczyć o Chrystusie i współodpowiadać za zbawienie wszystkich
ludzi.
21) Objawienie.
Niewidzialny Bóg zwraca się do ludzi objawiając Siebie przez słowa i czyny, ujawniając postanowienia swej woli zarówno
te, które w sposób naturalny mogą być poznane.
Najgłębsza prawda o Bogu i zbawieniu człowieka ujawnia się nam przez osobę Jezusa Chrystusa („Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca, Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie").
22) Gdzie zawiera się Objawienie Boże?
Objawienie Boże zawiera się w Piśmie św. i w Tradycji Świętej.
23) Co to jest Tradycja Święta?
Tradycja Święta czyli Ustne Podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie zapisanych w Piśmie świętym, które
Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.
24) Co to jest Pismo święte?
Pismo święte to zbiór ksiąg napisanych przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego i przez Kościół katolicki za Słowo
Boże uznane.
25) Dlaczego Bóg objawił się ludziom?
Bóg objawił się ludziom, aby ich zjednoczyć ze sobą tu na ziemi i w przyszłym życiu.
26) Kiedy Pan Jezus założył Kościół?
Pan Jezus zakładał Kościół całym swoim życiem
Pan Jezus organizował Kościół w całej swej publicznej działalności. Wybrał 12 apostołów i nadał im potrójną władzę:
prorocką, pasterską i kapłańską. Św. Piotrowi nadał prymat, czyli najwyższą władzę w Kościele. Apostołom obiecał Ducha
Świętego.
27) Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu Kościół?
Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół w dniu Zesłania Ducha Świętego.
28) Kto tworzy mistyczne Ciało Chrystusa?
Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół tworzą wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga i przyjęli Chrzest święty. Do Kościoła
Chrystusowego należą nie tylko wierni na ziemi, ale także Święci w niebie oraz dusze w czyśćcu. Wiernych na ziemi
nazywamy Kościołem pielgrzymującym, Świętych w niebie- Kościołem triumfującym, dusze w czyśćcu- Kościołem
cierpiącym.
29) Kto jest głową Kościoła ?
Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.
30) Komu Jezus Chrystus powierzył kierownictwo Kościołem ?
Jezus Chrystus powierzył kierowanie Kościołem Kolegium Apostołów z Piotrem na czele i Kolegium Biskupów z
Papieżem na czele.
31) Kto jest następcą św. Piotra?
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, inaczej- Ojciec Święty.

Od 16 października 1978r. papieżem jest Polak, dawny arcybiskup i metropolita Krakowa, kardynał Karol Wojtyła, który
przybrał imię Jan Paweł II. Licząc od św. Piotra - Jan Paweł II jest 265 papieżem.
32) Kto jest następcą Apostołów?
Następcą Apostołów są Biskupi.
33)
Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?
Chrystus dał Kościołowi władzę:
Nauczycielską (funkcja prorocza), którą spełnia przez to, że: Przechowuje źródło objawienia- Pismo św. i Tradycję: Wyjaśnia
prawdy wiary św. w nich zawarte, ogłaszając je jako dogmaty.
Kapłańską (funkcja kapłańska)- funkcję kapłańską otrzymał Kościół od Chrystusa aby sprawować ofiarę Nowego Przymierza
oraz udzielać Sakramentów św.
Pasterską (funkcja królewska), która przejawia się w ten sposób, że nakłania wiernych do życia według zasad nauki
Chrystusa. Dlatego Kościół ustanawia prawa, może też upominać i karać tych, którzy są mu nieposłuszni.
34)
Jakimi przywilejami cieszy się Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności?
Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności cieszy się przywilejem nieomylności.
35) Kto posiada dar nieomylności w Kościele?
Dar nieomylności posiada sam Papież i biskupi razem z Papieżem. Papież jest wówczas nieomylny, gdy jako najwyższy
nauczyciel, pasterz i zwierzchnik naucza wszystkich wiernych prawd wiary i obyczajów.
Biskupi zaś są nieomylni, gdy zgodnie z Papieżem nauczają wiary i obyczajów. Zebranie biskupów całego Kościoła pod
przewodnictwem Papieża lub jego delegata nazywamy soborem powszechnym.
36) Dlaczego Kościół może strzec i nieomylnie wyjaśniać Słowo Boże?
Kościół może strzec i nieomylnie wyjaśniać Słowo Boże, ponieważ działa mocą Chrystusa i jest oświecony przez
Ducha Świętego
37) Jakie cechy posiada Kościół Chrystusowy?
Kościół Chrystusowy jest:
Jeden
- w wierze
- w czci zewnętrznej
- we władzy zwierzchniej
Święty
- głosi obowiązek świętości wskazuje środki uświęcenia ma wielu świętych
Powszechny
- istnieje bez przerwy od chwili założenia i będzie istniał do końca świata
Apostolski
jest rozpowszechniony przez Apostołów i rządzony przez ich następców
głosi naukę apostolską udziela tych samych Sakramentów, co Apostołowie.

38) Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam jako pomoc konieczną do zbawienia.
39) Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar nadprzyrodzony, który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi.
40) Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. „Beze Mnie nic uczynić
nie możecie" (J, 15, 5).

41) Kiedy tracimy łaskę Bożą?
Łaskę Bożą tracimy gdy popełniamy grzech śmiertelny.
42) Kiedy możemy odzyskać utraconą łaskę Bożą?
Łaskę Bożą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty, a gdyby to nie było możliwe, przez żal doskonały za grzechy, z
pragnieniem przyjęcia tego Sakramentu.
43) Kto z ludzi posiada pełnię łaski?
Pełnię łaski posiada Maryja. Wolność od grzechu pierworodnego i innych grzechów osobistych stwierdza Archanioł
Gabriel w chwili Zwiastowania, nazywając Najświętszą Maryję Pannę „łaski pełną”.
44) Co chcesz powiedzieć przez słowo WIERZĘ?
Wierzę, to:
Uznaję istnienie Pana Boga,
Słucham Jego słów, nauki, która zawarta jest w Piśmie św.
i w Tradycji,
Stosuję ją w życiu zachowując przykazania,
Apostołuję przez pomoc innym, by szli drogą wiary.
Co to znaczy „mężnie wyznawać wiarę"?
Słowa te oznaczają wyznawanie wiary odważnie, śmiało w każdej sytuacji i miejscu, przyznawanie się do swojej wiary,
nawet gdyby za to groziło człowiekowi prześladowanie.

45)

Jak nazywa się ludzi, którzy za wiarę oddali życie?
Ci, którzy oddali życie za wiarę nazywani są męczennikami. Do ich grona zaliczamy: Apostołów za wyjątkiem św. Jana,
św. Szczepana, św. Wojciecha, św. Agatę, św. Stanisława Biskupa, św. Andrzeja Bobolę, św. Maksymiliana Kolbe,
błogosławionych Męczenników Podlaskich i wielu innych.

46)

47) Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary, to znaczy zachowywać przykazania Boże i kościelne.
48) W jaki sposób chrześcijanin winien bronić swojej wiary?
Chrześcijanin broni wiary, gdy:
Broni i troszczy się o świątynie, kaplice, krzyże i o to wszystko, co Bogu jest poświęcone,
Broni ludzi prześladowanych za swoje przekonania religijne, Prostuje i wyjaśnia prawdy wiary tym, którzy ją znają
niedokładnie, Prowadzi życie godne wyznawcy Chrystusa.
49)
Co to jest Eucharystia ?
Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.
50)
Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
Najświętszy Sakrament Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek, w wieczerniku, na Ostatniej Wieczerzy słowami: „Bierzcie i
jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów” (Mt 28, 26- 29).
51)
Co to jest Msza św. ?
Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus uobecnia w sposób niekrwawy swoją ofiarę złożoną Bogu na

krzyżu. Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której pod postaciami chleba i wina uobecnia się śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
52)
W jaki sposób Chrystus jest obecny we Mszy św. ?
Chrystus we Mszy św. jest obecny:
Pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie,
W Słowie Bożym,
W osobie celebrującego kapłana,
W zgromadzonym ludzie Bożym.
53)
Co wierni składają Bogu we Mszy św. ?
Wierni we Mszy św. składają Bogu w ofierze Chrystusa, a z Nim samych siebie.
54)
Wymień części Mszy św.
Liturgia Słowa - jest głoszone i wyjaśniane Słowo Boże,
Liturgia Eucharystyczna - dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, które stają się pokarmem
uczestników niekrwawej Ofiary.
55)
Co to jest Sakrament pokuty ?
Pokuta jest to Sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.
56)
Jak jest nazywany ten sakrament?
Nazywa się go:
Sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę
powrotu do Ojca, Sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruch i zadośćuczynienia
ze strony grzesznika, Sakramentem spowiedzi, ponieważ spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego
sakramentu. Jest również „wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego
człowieka,
Sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela
penitentowi „przebaczenia i pokoju”,
Sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: „Pojednajcie się z
Bogiem” (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: „Najpierw idź i pojednaj
się z bratem swoim” (Mt 5, 24).
57)
Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Sakrament pokuty ?
Pokutę Chrystus ustanowił w dniu Zmartwychwstania słowami: „Weźmiecie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane” (J 20, 23).
58)
Gdy nagle ktoś umiera, który z warunków może mu zastąpić Sakrament pokuty?
Gdy nagle ktoś umiera, żal doskonały za grzechy może mu zastąpić Sakrament pokuty.
59)
Czym jest sumienie?
Sumienie jest zdolnością, która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a
powstrzymuje od czynienia zła i jest naszym sędzią.
60)
Jaki obowiązek ma człowiek wobec sumienia?
Człowiek powinien słuchać głosu swego sumienia i urabiać je tak, żeby ono prawidłowo oceniało dobro i zło oraz skłaniało
go do czynienia dobra, a unikania zła.

61)
Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.
62)
Co to jest żal za grzechy ?
Żal za grzech jest to smutek i boleść duszy, żeśmy Pana Boga obrazili grzechami.
63)
Co trzeba czynić, aby ten smutek w duszy powstał?
Aby powstał smutek w naszej duszy trzeba zrobić dobry rachunek sumienia, oskarżyć siebie, że źle postępowaliśmy oraz
przypomnieć Mękę Chrystusa za nasze grzechy.
64)
Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy jest to szczera gotowość nie grzeszenia, unikania okazji do grzechu i pragnienie życia w
przyjaźni z Bogiem. Dlatego winna się odnosić nie tylko do grzechów ale i okazji prowadzących do popełnienia grzechu.
65)
Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie grzechów kapłanowi w celu otrzymania rozgrzeszenia.
66)
Dlaczego wyznajemy grzechy?
Grzechy wyznajemy na spowiedzi, aby otrzymać rozgrzeszenie.
67)
Co należy uczynić, gdy ktoś zapomniał wyznać jakiś grzech?
Gdy ktoś zapomniał wyznać jakiś grzech, należy wyznać go na następnej spowiedzi (zwłaszcza grzech ciężki).
68)
Co należy uczynić, gdy zapomni się pokutę, którą zadał kapłan na spowiedzi?
Jeżeli jest możliwość, zapytać spowiednika, a jeżeli nie, to nałożyć samemu i na następnej spowiedzi powiedzieć o tym
spowiednikowi.
69)
Kiedy spowiedź jest nieważna?
Spowiedź jest nieważna, gdy zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazywa się spowiedzią świętokradzką.
70)
Co należy uczynić, gdy taka spowiedź się zdarzyła?
Trzeba się wyspowiadać od ostatniej dobrej spowiedzi, powtarzając spowiedź świętokradzką.
71)
Czym jest pokuta, którą kapłan zadaje na spowiedzi?
Pokuta, którą ksiądz zadaje na spowiedzi jest wynagrodzeniem Panu Bogu.
72)
Gdzie czeka nas reszta kary za grzechy nie odpokutowane na ziemi?
Reszta kary za grzechy nie odpokutowane na ziemi czeka nas w czyśćcu.
73)
Jakie są sposoby odpokutowania na ziemi za nasze grzechy?
Oprócz zadanej pokuty możemy na ziemi odpokutować za nasze grzechy
poprzez: modlitwę, post, pielgrzymki, odpusty, ofiarowanie cierpień jako wynagrodzenie za grzechy i dobre uczynki.
74)
Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi?
Tajemnica spowiedzi obowiązuje spowiednika i tego, kto przypadkiem usłyszał czyjąś spowiedź.
75) Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu ?
Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wypełnienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

76) Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?
Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie krzywdy wyrządzonej bliźniemu.
77) Co to jest odpust?
Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie nam przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy.
78)
Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.
79)
Co to jest grzech ciężki?
Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy
ważnej.
80)
Co to jest grzech powszedni?
Grzech powszedni to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej lub
przy zmniejszonej świadomości albo wolnej woli.
81)
Jakie są skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego?
Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba i ściąga na człowieka karę doczesną i wieczną.
Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu i ściąga na człowieka karę
doczesną.
82)
Co należy czynić, aby mieć coraz więcej łaski Bożej w duszy?
Pomnażać łaskę Bożą w nas możemy przez: dobre uczynki, przyjmowanie Sakramentów św., korzystanie z darów Ducha
Świętego, słuchanie natchnienia Bożego i modlitwę.
83)
Jaką wartość mają dobre uczynki spełnione z pobudek czysto naturalnych?
Dobre uczynki spełnione z pobudek czysto naturalnych (z sympatii, dla pochwały) mają wartość doczesną (wysługują nam
nagrodę doczesną np. zdrowie, powodzenie, pochwały itd.).
Dobre uczynki spełnione ze względu na Boga w stanie łaski uświęcającej: zasługują nam niebo, pomnażają w nas łaskę
uświęcającą i wysługują nam łaski uczynkowe.
84)
Kto jest twórcą małżeństwa ?
Pan Bóg ustanowił małżeństwo jeszcze w raju, gdy Adamowi dał Ewę za małżonkę i towarzyszkę życia. Dał im uczestnictwo
w swoim własnym dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”
(Rodz.1, 28).
85)
Do jakiej godności wyniósł Pan Jezus małżeństwo między ochrzczonymi?
Chrystus wyniósł związek małżeński między ochrzczonymi do godności sakramentu. Małżonkowie przez ten sakrament
spotykają się z Chrystusem, który łączy ich ściśle ze sobą i z Kościołem oraz pomnaża łaskę uświęcającą i dopomaga
małżonkom do wypełniania ich obowiązków.
86)
Komu Pan Jezus powierzył sakrament małżeństwa ?
Sakrament małżeństwa Pan Jezus powierzył Kościołowi. Dlatego też, chociaż sami ochrzczeni udzielają sobie sakramentu
małżeństwa, czynią to w obecności przedstawiciela Kościoła- Kapłana, który ich związek małżeński potwierdza i błogosławi.
Ze strony społeczności wiernych musi być nadto obecnych przynajmniej dwóch świadków.

87)
Jakie przymioty cechują małżeństwo ustanowione przez Stwórcę?
Dwa przymioty cechują małżeństwo:
Jedność - tzn., że małżeństwo może zawrzeć jeden mężczyzna z jedną kobietą,
Nierozerwalność - tzn., że związek małżeński jest związkiem trwałym, dozgonnym. Dopiero śmierć jednego z małżonków
umożliwia powtórne zawarcie małżeństwa.
88)
Dlaczego Kościół tak nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa?
Kościół nieustępliwie broni nierozerwalności małżeństwa ponieważ: Taka jest nauka Chrystusa: „Co Bóg złączył człowiek
niech nie rozdziela” (Mt 19, 6)
Do dobrego wychowania dzieci potrzebna jest rodzina żyjąca w stałej wspólnocie,
Prawdziwa miłość chce trwać wiecznie między małżonkami,
Tylko stałość związku małżeńskiego może zapewnić małżonkom
wspólne doskonalenie się.
Według myśli Bożej związek małżeński już od samego początku swego ustanowienia, miał być obrazem i symbolem
nierozerwalnego zjednoczenia Chrystusa i Kościoła- sakramentalny związek małżeński jest nadto urzeczywistnieniem tego
nierozerwalnego związku, musi więc on być nierozerwalny.
Złączenie sakramentalne jest związkiem dokonanym przez Chrystusem.

