Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych
przed Sakramentem Bierzmowania.
ŁASKA BOŻA
1) Co to jest łaska Boża? - Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan
Bóg udziela nam do zbawienia.
2) Kto nam wysłużył łaskę Bożą? - Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus
swoja męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez
Niego.
3) Co to jest łaska uświęcająca? - Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który
daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Boga oraz uczestnikami
Jego bóstwa.
4) Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą? - Łaskę uświęcającą
otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.
5) Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą? - Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św., życie w posłuszeństwie wobec woli Bożej i spełnianie dobrych uczynków.
6) SAKRAMENTY ŚWIĘTE
7) Co to jest sakrament? - Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. W sakramentach dotykamy Boga samego i uczestniczymy w Jego życiu.
8) Wymień siedem sakramentów św.
9) Które sakramenty przyjmujemy tylko raz w życiu? - Raz w życiu przyjmujemy: Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo. Sakramenty te wyciskają na duszy
ludzkiej niezatarte znamię szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.
10) CHRZEST ŚW.
11) Co to jest Chrzest św.? - Chrzest św. jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sa krament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam uczestnictwo w życiu
Boga i czyni członkami Kościoła Katolickiego.
12) Kto może udzielić chrztu świętego? - Chrztu św. w sposób uroczysty udziela
biskup, kapłan lub diakon. W niebezpieczeństwie śmierci każdy może ważnie
udzielić Chrztu św.
13) W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku? - Jeżeli jest zagrożone
życie człowieka i jeżeli nie otrzymał jeszcze łaski Chrztu św. należy: a) obudzić w sobie intencję, że chcę udzielić sakramentu chrztu św.; b) polać czoło
dziecka wodą święcona, lub zwyczajną; c) wypowiedzieć równocześnie słowa
„ Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
14) BIERZMOWANIE
15) 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.
16) Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania? - Innymi nazwami są: a) sakrament
dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest tym, którzy chcą być wzorowymi i świadomymi katolikami; b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie stępuje na nas i ubogaca swymi darami.

17) Co oznacza słowo „Bierzmowanie”? - Słowo „bierzmowanie” pochodzi od
staropolskiego słowa „bierzmo” - oznaczającego belkę podtrzymującą strop.
Celem bierzmowania jest umocnienie nas w wierze.
18) Ile razy można przyjąć sakrament Bierzmowania? - Sakrament Bierzmowania przyjmujemy raz w życiu ponieważ na zawsze wyciska na duszy znamię
świadka Chrystusa.
19) Jaki jest związek między sakramentem chrztu i bierzmowania? - Chrzest św.
udziela darów bożych jakby w ziarenku, bierzmowanie pozwala, by dar Boży
rozwinął się i wzrósł. W Chrzcie św. stajemy się odpowiedzialni za rozwój
życia bożego w nas samych, w Bierzmowaniu chcemy być odpowiedzialni za
wzrost darów Bożych we wspólnocie Kościoła.
20) Jakich łask udziela Bierzmowanie? - Bierzmowanie: a) pomnaża łaskę uświęcającą; b) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa; c) sprawia, że jesteśmy namaszczeni tym samym Duchem co Jezus i z nim w Duchu
Świętym stanowimy jedno Ciało; d) daje dary i charyzmaty Ducha Świętego
do pełnienia owocnie misji w Kościele; e) daje łaskę do mężnego wyznawania wiary, bronienia jej i do życia według jej zasad.
21) Wymień siedem darów Ducha Świętego.
22) Co to znaczy bronić swojej wiary? - Bronić swojej wiary to znaczy: a) umieć
odpowiedzieć na stawiane zarzuty; b) być krytycznym wobec tych, którzy
chcą ośmieszyć wiarę; c) nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę.
23) Co to znaczy żyć według wiary? - Żyć według wiary to znaczy: a) zachować
na co dzień wszystkie przykazania; b) spełniać solidnie 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 bliźniego.
24) Przez co mamy pogłębiać wiarę? - a) Przez modlitwę i czynny udział we
Mszy św.; b) częstą Spowiedź i Komunie św.; c) systematyczną katechizację;
d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich.
25) Przez co człowiek może utracić wiarę? - Człowiek może utracić wiarę przez:
a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej; b) opuszczanie modlitw i
Mszy św.; c) lekceważenie przykazań Bożych i Kościelnych.
26) Kto udziela sakramentu Bierzmowania? - Sakramentu bierzmowania udziela
Ks. Biskup, a w niektórych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
27) Jakie są najważniejsze ceremonie Bierzmowania? - a) włożenie rąk przez
Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego; b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
28) Co to jest Krzyżmo św.? - Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu,
poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa Katedrze (oliwa daje
sprężystość a balsam goi i konserwuje).
29) NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT OŁTARZA
30) Co to jest Msza św.? - Msza św. jest spotkaniem z Panem Bogiem. W słowie
słyszymy Jego głos, a w Komunii św. widzimy jego obecność i Nim się karmimy.

31) Co to jest Komunia św.? - Komunia św. jest to żywy i prawdziwy Pan Jezus.
Widzę kawałek chleba, a wierzę, że jest to Pan Jezus z całym swoim Bóstwem i całym Człowieczeństwem.
32) Z jakich części składa się Msza św.? - Msza św. składa się z; 1) obrzędów
wstępnych; 2) liturgii słowa; 3) liturgii eucharystycznej; 4) obrzędów zakończenia.
33) Co czynimy podczas obrzędów wstępnych? - Podczas obrzędów wstępnych
witamy się z Panem Jezusem i przygotowujemy się do spotkania Go w słowie
i Komunii św.
34) Co czynimy podczas liturgii słowa? - Podczas liturgii słowa uważamy na każde słowo Pana Jezusa i z radością Mu odpowiadamy śpiewając Psalmy.
35) Co czynimy podczas liturgii eucharystycznej? - Podczas liturgii eucharystycznej Bogu Ojcu ofiarowujemy (przekazujemy w darze) Ciało i Krew Pana
Jezusa i karmimy się Jego boskim życiem.
36) POKUTA, czyli SPOWIEDŹ ŚW.
37) Kiedy i jakimi słowami został ustanowiony Sakrament Pokuty - Spowiedź
św.? - Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane”.
38) Kto odpuszcza grzechy? - Grzechy odpuszcza Pan Bóg, ciężkie tylko w spowiedzi świętej, a grzechy lekkie również podczas pobożnego przeżegnania się
wodą święconą, lub w tedy, gdy czynimy akt pokuty we Mszy św., albo wtedy, gdy mówimy Panu Bogu, że Go bardzo kochamy i chcemy być z Nim zawsze.
39) Komu Pan Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów? - Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.
40) Kiedy człowiek popełnia grzech? - Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże i kościelne.
41) Podaj pięć warunków dobrej Spowiedzi św.
42) Co to jest Rachunek sumienia? - Jest to przypomnienie sobie wszystkich
grzechów, które popełniłem od ostatniej spowiedzi św. i tym samym drogi powrotu do Boga.
43) Co to jest żal za grzechy? - Jest to smutek duszy z powodu obrażenia grzechami dobrego Boga i chęć nie popełniania zła w przyszłości.
44) Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały? - Doskonały
żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą, jednak jest wystarczający do osiągnięcia rozgrzeszenia.
45) Kiedy postanowienie poprawy jest mocne? - Gdy wiem z czego i jak chcę
się poprawić; muszę sobie wybrać jedną powtarzającą się wadę i obmyślić
sposób walki z nią.
46) Kiedy Spowiedź św. będzie szczerą? - Gdy ksiądz usłyszy i zrozumie każdy
grzech.
47) Co to jest zadośćuczynienie Bogu? - Zadośćuczynienie Bogu to jest odmówienie pokuty, którą zadał ksiądz. Ja mogę sobie sam nadać większą pokutę,
by piękniej pokazać Bogu, że Go kocham.

48) Co to jest zadośćuczynienie ludziom? - Zadośćuczynienie ludziom jest to naprawienie szkód, które popełniłem swoimi grzechami. Powinienem przeprosić
jeśli kogoś obraziłem, naprawić zło, oddać co ukradłem.
49) Czym jest grzech? - Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec
Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki (powszedni).
50) Na czym polega grzech ciężki? - Grzech ciężki polega na tym, że człowiek
przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej świadomie, czyli
z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).
51) Na czym polega grzech lekki? - Grzech lekki polega na tym, że człowiek
przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
52) Jakie są źródła grzechu? - Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności
po grzechu pierworodnym i złe otoczenie, czyli to co się sprzeciwia Panu
Bogu.
53) Co to są grzechy cudze? - Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy
bliźniemu do grzechu.
54) Co to jest odpust? - Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary do czesnej za grzechy już odpuszczone.
55) Kto ustanawia odpusty? - Odpusty ustanawia Kościół św. czerpiąc łaski ze
skarbca wysłużonego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa oraz
przez zasługi Najświętszej Bogarodzicy Maryi i świętych Pańskich.
56) Co jest wymagane do otrzymania odpustu? - Aby uzyskać odpust wierny powinien wypełnić przepisany pobożny czyn, poprzedzając go Spowiedzią i Komunią św. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagany jest brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
57) NAMASZCZENIE CHORYCH, KAPŁAŃSTWO, MAŁŻEŃSTWO
58) Co to jest Namaszczenie Chorych? - Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w
cierpieniu a niekiedy przywrócenie zdrowia.
59) Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia? - Sakrament Namaszczenia należy przyjmować w każdej poważnej chorobie. Nie można odkładać
przyjęcia Namaszczenia na ostatnie chwile.
60) Co to jest sakrament Kapłaństwa? - Kapłaństwo jest to sakrament, który daje
władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.
61) Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo? - Powszechne kapłaństwo
wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu Chrztu św. winien a) składać Bogu, na wzór Pana Jezusa ofiarę posłuszeństwa; b) głosić
wielkie dzieła Boże; c) i wszystko kierować ku Ojcu w niebie.
62) Co to jest sakrament małżeństwa? - Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych; mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
63) SAKRAMENTALIA

64) Co to są sakramentalia? - Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała.
65) Co to są poświęcenia? - Poświęcenie jest to przekazanie jakiejś rzeczy Bogu
na wyłączną Jego własność. Poświęcamy rzeczy (kielichy mszalne, obrazy, figury, medaliki), miejsca (kościoły, cmentarze, kaplice), a nawet osoby (zakonnicy).
66) Co to są błogosławieństwa? - Błogosławieństwo jest udzieleniem jakiejś rzeczy Bożej życzliwości i opieki. Błogosławimy ludzi, miejsca (stadion sportowy, szkołę, sklep) oraz przedmioty (np. wóz strażacki).
67) O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
68) Co to jest sumienie? - Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo
dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.
69) Co to jest cnota? - Cnota jest to stała skłonność - sprawność ku dobremu.
70) Co to jest modlitwa? - Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bo giem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.
71) Wymień Przykazania Boże.
72) Kto nadał ludziom dziesięć przykazań Bożych? - Dziesięć przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego
i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.
73) Co Pan Bóg nakazuje w I przykazaniu? - W przykazaniu pierwszym Pan
Bóg prosi, by Go czcić, wierzyć i zaufać Mu oraz Go miłować.
74) Co to znaczy czcić Pana Boga? - Czcić Pana Boga to znaczy - całym swym
postępowaniem, a szczególnie modlitwa okazywać, że Bóg jest moim najwyższym PANEM.
75) Co to znaczy wierzyć Panu Bogu? - Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać
za prawdę to, co Bóg objawił i czego nas naucza przez Kościół święty.
76) Co to znaczy kochać Pana Boga? - Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana
Boga nad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą
oznaką miłości Pana Boga jest miłość bliźniego.
77) Co Pan Bóg nakazuje w II przykazaniu? - W przykazaniu drugim Bóg nakazuje czcić i z szanować Jego święte IMIĘ.
78) Co Pan Bóg nakazuje w III przykazaniu? - W przykazaniu trzecim Pan Bóg
nakazuje święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.
79) Co Pan Bóg nakazuje w VI przykazaniu? - W przykazaniu czwartym Bóg
nakazuje czcić rodziców, bo On przez nich nas stworzył i otoczył miłością.
Winniśmy szanować również wszystkich przełożonych.
80) Co Pan Bóg nakazuje w V przykazaniu? - W przykazaniu piątym Bóg nakazuje dbać o życie i zdrowie ciała i duszy u siebie i u bliźnich.
81) Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX przykazaniu? - W przykazaniu szóstym i
dziewiątym Bóg nakazuje nie poddawać się bezwstydnym myślom, słowom i
uczynkom.
82) Co Pan Bóg nakazuje w VII i X przykazaniu? - W przykazaniu siódmym i
dziesiątym Bóg nakazuje dobrze używać swojej własności i szanować cudzą.

83) Co Pan Bóg nakazuje w VIII przykazaniu? - W przykazaniu ósmym Pan Bóg
nakazuje miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.
84) Wymień przykazania kościelne.
85) Wymień święta kościelne. - Nowy Rok (1.I); Trzech Króli (6.I); Zmartwychwstanie Pańskie; Boże Ciało; Wniebowzięcie N. M. Panny (15.VIII); Wszystkich Świętych (1.XI); Boże Narodzenie.

