
1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? 

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 

 

2. Co to jest Pismo Święte? 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże 

skierowane do ludzi. Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży Plan Zbawienia ludzkości. 

 

3. Kto jest autorem Pisma Świętego? 

Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego. A więc podwójne autorstwo:  

Pan Bóg i ludzie natchnieni. 

 

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? 

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi. 

 

5. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. 

    Cztery Ewangelie 

    Dzieje Apostolskie autorstwa św. Łukasza 

    13 listów św. Pawła 

    List do Hebrajczyków przypisywany św. Pawłowi 

    7 listów innych Apostołów 

    Apokalipsa (Objawienie) św. Jana. 

 

6. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? 

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, 

zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia. 

 

7. Kto napisał cztery Ewangelie? 

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan. 

 

8. Co to są Dzieje Apostolskie i kto jest ich autorem? 

Dzieje Apostolskie to księga Nowego Testamentu autorstwa św. Łukasza. Jej istotną treścią są dzieje 

pierwszych wspólnot (gmin) chrześcijańskich zakładanych przez apostołów a także działalność apostołów 

Piotra i Pawła – dwóch filarów założonego przez Chrystusa Kościoła. Dzieje rozpoczynają się od opisu 

wniebowstąpienia Chrystusa czyli symbolicznego momentu przekazania całkowitej odpowiedzialności za 

Kościół w ręce Apostołów oraz opisu zesłania Ducha Świętego który umacnia Apostołów w głoszeniu 

Ewangelii i jednoczy Kościół w miłości. 

 

9. Co to jest Tradycja? 

Tradycja, czyli podanie ustne, zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów,  

które Kościół Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia. 

 

10. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary? 

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary. 

 

11. Powiedz Skład Apostolski. 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. 

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z 

Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego 

dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie 

sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen 

 



12. Wymień Sześć Prawd Wiary. 

1.   Jest jeden Bóg. 

2.   Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze. 

3.   Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży ł Duch Święty. 

4.   Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego zbawienia. 

5.   Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

6.   Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

 

13. Jak jest najważniejsza prawda wiary? 

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Bóg jest. 

 

14. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? 

O istnieniu Pana Boga wiemy: 

a) z istnienia świata i wielkiego ładu w świecie 

b) z przekonania wszystkich ludów 

c) z własnego sumienia 

d) z Objawienia Bożego 

 

15. Kto to jest Pan Bóg? 

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia,  

a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec. 

 

16. Co znaczy, że Bóg jest Duchem? 

Znaczy to, że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę. 

 

17. Kogo nazywamy Trójcą Świętą? 

Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

 

18. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem? 

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sama naturę (te same doskonałości). 

 

19. Jakie przymioty posiada Bóg? 

Bóg jest: 

a) wieczny – zawsze był, jest i będzie 

b) wszechmocny – może czynić wszystko, co chce 

c) niezmienny – zawsze jest ten sam 

d) najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre 

e) święty – złego nie chce, brzydzi się grzechem (ale nie grzesznikiem) 

f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze 

g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi 

 

20. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? 

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat. 

 

21. Dlaczego Bóg stworzył świat? 

Bóg stworzył świat: 

a) dla swojej chwały 

b) dla szczęścia i dobra wszystkich stworzeń 

 

22. Co to jest Opatrzność? 

Opatrznością nazywamy Bożą opiekę nad światem. 

 



23. Kto to są Aniołowie? 

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają (co oczywiste) ciała i duszy nieśmiertelnej. 

 

24. Kim jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. 

 

25. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? 

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. 

 

26. Co charakteryzowało ludzi w raju? 

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi; dobrymi i szczęśliwymi. 

 

27. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście? 

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech. 

 

28. Co to jest grzech pierworodny? 

To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców. 

 

29. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego? 

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną. 

 

30. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście? 

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im zbawiciela. 

 

31. Kim jest Jezus Chrystus? 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 

 

32. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? 

Z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym. 

 

33. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem? 

Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy 

rzymscy i żydowscy. 

 

34. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa. 

    Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. 

    Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu. 

    Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. 

    Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. 

    Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności. 

    Powołanie 12 Apostołów. 

    Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. 

    Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej. 

    Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. 

    Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 

 

35. Jakie znaczenie miały cuda Jezusa? 

Cuda Jezusa: 

a) oznajmiały, że już nadszedł zapowiedziany czas zbawienia 

b) ukazywały moc Jezusa 

c) ukazywały miłosierdzie Jezusa pochylającego się nad ludzką niedolą 

 



36. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 

(Musisz pogrzebać w pamięci. Już wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, 

uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, uciszenie burzy na morzu...) 

 

37. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 

(Nie mów, że nie pamiętasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie,  

o siewcy, o robotnikach w winnicy, o talentach... Pamiętasz jeszcze więcej?) 

 

38. Jaki jest najważniejsze Przykazanie? 

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca 

twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, za wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie 

samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus. 

 

39. Co to jest Kościół katolicki? 

Kościół katolicki to: 

a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej 

samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów 

b) lud Boży wybrany przez Boga, mający do spełnienia specjalne zadanie: 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 Bożym (łaską), wzajemnie odpowiedzialni za siebie. 

 

40. Co jest celem i zadaniem Kościoła? 

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi  

i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. 

 

41. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi? 

Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską. 

 

42. Jakie cechy posiada Kościół? 

Kościół katolicki jest: 

    Jeden - ponieważ głosi zawsze i wszędzie tę samą naukę, udziela wszędzie tych samych sakramentów,  

ma jednego, najwyższego pasterza) 

    Święty  - głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa; sprawuje Eucharystię i udziela sakramentów  

(a działa wtedy sam Bóg); wychował i wychowuje zastępy świętych  

    Powszechny - trwa nieprzerwanie od Jezusa do końca świata; jest przeznaczony do wszystkich ludzi; 

rozszerza się po całej ziemi  

    Apostolski - uczy tego samego, co Apostołowie; udziela tych samych co oni sakramentów;  

biskupi są prawowitymi następcami Apostołów 

 

43. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół? 

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego. 

 

44. Kim jest Duch Święty? 

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 

45. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? 

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych 

języków. 

 

46. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas? 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą  

w sakramencie bierzmowania. 

 



47. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani? 

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym 

wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele. 

 

48. Co to jest diecezja? 

Diecezja to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. (Nasza diecezja to diecezja zielonogórsko-

gorzowska. Jej biskupem jest Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Lityński). Diecezja dzieli się na dekanaty 

(nasz dekanat to dekanat Babimost – dziekanem jest ks. kanonik Zdzisław Przybysz) oraz parafie (nasza 

parafia to parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca, proboszczem jest ks. kanonik Andrzej Piela  

a wikariuszem, czyli pomocnikiem proboszcza jest: ks. Paweł Opłatkowski) 

 

49. Co to jest Świętych Obcowanie? 

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi  

w niebie. 

 

50. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? 

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: 

a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa 

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia) 

c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem 

 


