
Parafia Sw. Brata Alberta w Busku-Zdroju

Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania)

O OBJAWIENIU BOZYM

L W czy zawiera sig wszystko, co Pan 869 objawil?
To wszystko, co Pan 869 objawil zawiera sig w Pi5mie Swigtym i Tradycji.

2. Co to jest Pismo Swigte?

Pismo Swigte jest to zbi6r ksi4g napisanych pod natchnieniem Ducha Swigtego, kt6ry zawiera Slowo Boze

skierowane do ludzi.

3. Kto jest autorem Pisma Swigtego?
Autorami Pisma Swigtego s4ludzie natchnieni przezDucha Swigtego.

4. Jak dzieli sig i z ilu ksi4g sklada sig Pismo Swigte?

Pismo Swigte dzieli sig na Stary Testament - 46 ksi4g - oraz Nowy Testament - 27 ksi4g, razern 73 ksiggi.

5. Co jest przewodni4 my$lA Pisma Swigtego?
Przewodni4 my514 Pisma Swi gte go j es t B oLy Plan Zb aw ienia ludzko Sci.

6. Jak inaczej nazywamy Ewangelig?

Ewangelig nazywamy tez ,,Dobr4 Nowin4", poniewaz obwieszcza czlowiekowi wyzwolenie z grzechu, laskg,

zbawienie, godnoS6 dziecka Bo2ego; ukazuje sens Zycia.

7. Kto napisal cztery Ewangelie?
Ewangelie napisali: Sw. Mateusz, Sw. Marek, 5w. tr-ukasz, 5w. Jan.

8. Wymieri ksiggi Pisma Swigtego Nowego Testamentu.

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 list6w Sw. Pawla, 7 list6w innych Apostol6w oraz Apokalipsa
(Objawienie) 5w. Jana.

9. Co to jest Tradycja?
Tradycja, czyli Podanie ustne, zbi6r objawionych prawd Bo2ych, niespisanych przez Apostol6w, kt6re KoSci6l

Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

NAJWAZNIEJSZE PRAWDY WIARY

10. Jakie znasz kr6tkie streszczenia prawd wiary?

Wierzg w Boga Ojca czyli Sklad Apostolski, oraz tzw. Sze56 Prawd Wiary.

I l. Powiedz Sklad Apostolski.

12. Wymieri SzeSi Prawd Wiary.

l. Jestjeden Bog.
2. B69-lest sgdziq sprawiedliwym. ktrirl' za dobre r.vyna-eradza ^ a z"a zle karze.

3. S4 trzy Osoby Boskie: 869 Ojciec. Syn Bozl', Duch Swiqty.
4. Syn Bozy stal siq czlorviekiem iumarl nakrzylu dla naszego zbawieltia.
5. Dusza ludzka jest nie5miertelna.
6. Laska Boska jest do zbarvienia koniecznie potrzebna.

13. Sk4d wiemy, ZePan 869 istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:
a) z istnienia Swiata i wielkiego ladu w Swiecie



b) z przekonania wszystkich lud6w
c) z wlasnego sumienia
d) z Objawienia Bo2ego

14. Kto to jest Pan 869?
Pan 869 jest to Duch nieskofczenie doskonaly, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Kr6l, Sgdzia, a nade wszystko dobry i
milosierny Ojciec.

15. Co znaczy,Ze 869 jest Duchem?
Znaczy to, ze jest niewidzialny, nie$miertelny, nie ma ciala, ale ma rozum i woln4 wolg.

16. Kogo nazywamy Tr6jc4 Swigt4?
Tr6jc4 Swigt4 nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Swigtego.

17 . Dlaczego T rzy Osoby Boskie s4 jednym Bogiem?
Trzy Osoby Boskie s4 jednym Bogiem, poniewaz majE tg sama naturg (te same doskonaloSci).

18. Jakie przymioty posiada 869?
869 jest:

a) wieczny - zawsze byl, jest i bgdzie

b) wszechmocny - moZe czynif wszystko, co chce

c) niezmienny - zawszejest ten sam

d) najmgdrszy - wszystko, co robi jest mqdre i dobre
e) Swigty - zlego nie chce, brzydzi sig grzechem (ale nie grzesznikiem)

f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza, a za zle karze
g) najmilosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

19. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzyc ielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, poniewa2 On stworzyl, czyli uczynil z niczego caly Swiat.

20. Dlaczego 869 stworzyl Swiat?

869 stworzyl Swiat:

a) dla swojej chwaly
b) dla szczgScia i dobra wszystkich stworzefi

21. Co to jest Opatrzno56?
Opatrzno5ci4 nazywamy Bo24 opiekg nad Swiatem.

22. Kto to s4 Aniolowie?
Aniolowie s4 to duchy, kt6re majq rozum i woln4 wolg, a nie maj4 (co oczywiste) ciala i duszy nieSmiertelnej.

23. kim jest czlowiek?
Czlowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna calo56 ciala i duszy nieSmiertelnej.

24. Dlaczego Pan 869 stworzyl czlowieka?
Pan 869 stworzyl czlowiek4 aby Boga znal, czcil, kochal i stuZyl Mq a przez to osi4gn4l szczg(cie wieczne.

25. Co charakteryzowalo ludzi w raju?
Pierwsi ludzie byli dzie6mi Bo2ymi; dobrymi i szczgSliwymi.

26. Przez co ludzie utracili dziecigctwo Bo2e i szczg(cie?

Dziecigctwo Boze i szczgScie ludzie utracili przez nieposluszefstwo wzglgdem Boga, czyli przez grzech.

27 . Co to jest grzech pierworodny?
To grzech pierwszych rodzic6w, kt6ry dziedziczymy od swoich rodzic6w.

28. Kto zhtdzijest wolny od grzechu pierworodnego?

Woln4 od grzechu pierworodnego jest NajSwigtsza Maryja Panna, dlatego nazywamy j4 Niepokalan4.



29. Co 869 uczynil, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymad laskg i wieczne szczqficie?
Pan 869 ulitowal sig nad lud2mi i juZ pierwszym rodzicom obiecal, 2e zeSle im zbawiciela.

30. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem BoZym, kt6ry stal sig czlowiekiem dla naszego zbawienia.

31. Sk4d wiemy, 2ePan Jezus jest Bogiem?

Z Objawienia Bozego zawartego w PiSmie Swigtym.

32. Sk4d wiemy, 2ePan Jezus byl prawdziwym czlowiekiem?
Z Objawienia Bozego, zawartego w Pi5mie Swigtym. O istnieniu Jezusa wspominaj4 tel staroirytni historycy rzymscy i
Zydowscy.

33. Wymieri najwa:Zniejsze wydarzenia z Lycia Jezusa.
(Drogi uczniu Jezusa, pomySl sam)

34. Jakie znaczenie mialy cuda Jezusa?

Cuda Jezusa:

a) oznajmialy,2e ju| nadszedl zapowiedziany czas zbawienia
b) ukazywaly moc Jezusa

c) ukazywaly milosierdzie Jezusa pochylaj4cego sig nad ludzk4 niedol4

35. Wymieri kilka cud6w Pana Jezusa.

(Musisz pogrzebat w pamigci. JuZ wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnoZenie chleba,

uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Lazarza, uciszenie bwzy na morzu... )

36. Wymieri kilka przypowieSci Pana Jezusa.

(Nie m6w, ze nie pamigtasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o milosiernym Samarytaninie, o siewcy, o

robotnikach w winnicy, o talentach... Pamigtasz jeszcze wigcej?)

3 7. Jaki jest najwa:Zniej sze Przykazanie?
Najwazniejszym przykazaniem jest przykazanie miloSci: ,,Bgdziesz mitowal Pana Boga twego z calego serca twego, z

calej duszy twojej, z wszystkich sil twoich, za wszystkiej my5li twojej, a bliZniego twego jak siebie samego". Objawil je
B5g w Starym Testamencie, a przypomnial o nim Pan Jezus.

38. Co to jest Ko5ci6l katolicki?
Ko5ci6l katolicki to:
a) Zjednoczenie chrzeScijan,kt6rzy pod przewodnictwem PapieZa d424do zbawienia przezwyznawanie tej samej wiary
i przyjmowanie tych samych sakrament6w
b) lud BoZy wybrany przez Boga, maj4cy do spelnienia specjalne zadanie: uczy(, o Bogu i by6 znakiem Boga
c) Cialo Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli Lywy organizm, kt6rego glowq j est Chrystus, czlonkami ludzie ochrzczeni,
pol4czeni znim Zyciem Bozym (lask4), wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

39. Co jest celem i zadaniem KoSciola?
Zadaniem KoSciola jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Kr6lestwa Bo2ego na ziemi i prowadzenie

wszystkich ludzi do 4ednoczenia z Bogiem w wiecznoSci.

40. Jak4 wladzg dal Chrystus KoSciolowi?
Jezus dal Ko5ciolowi potr6jn4 wladzE:. nauczycielsk4 kaplafsk4 i pastersk4.

41. Jakie cechy posiada KoSci6l?
KoSci6l katolicki jest:

a) Jeden

- poniewa2 glosi zawsze i wszgdzie tg sam4 naukg

- udziela wszgdzie tych samych sakrament6w
- ma jednego, najwylszego pasterza

b) Swiety



- glosi Swigt4 naukg Jezusa Chrystusa
- sprawuje Eucharystig i udziela sakrament6w (a dziala wtedy sam 869)
- wychowat i wychowuje zastgpy Swigtych

c) Powszechny
- trwa nieprzerwanie od Jezusa do korica Swiata

- jest przeznaczony do wszystkich ludzi
- tozszerza sig po calej ziemi
d) Apostolski
- uczy tego samego, co Apostolowie
- udziela tych samych co oni sakrament6w
- biskupi s4 prawowitymi nastgpcami Apostol6w

42. Przez kogo Chrystus o2ywia i umacnia Sw6j KoSci6l?

Chrystus o?ywia i umacnia KoSciSl przez Ducha Swigtego.

43. Kim jest Duch Swigty?

Duch Swigty to trzeciaOsoba Boska, kt6ra pochodzi od Ojca i Syna.

44. Kiedy Duch Swigty zst1pil na Apostol6w?
Duch SwiEty zstEpil na Apostol6w w dzieri Zielonych Swi4t (Dzierl Pigddziesi4tnicy), w postaci ognistych j9 zyk6w.

45. Kiedy Duch Swigty zstgpuje na nas?

Duch Swigty zstgpuje na nas juLprzy chrzcie Swigtym, aw szczegblny spos6b napelnia nas sob4 w sakramencie

bierzmowania.

46. Jak1 rolg w KoSciele spelniaj4 biskupi i kaplani?

Biskupi sq nastgpcami Apostol6w, a kaplani wsp6lpracownikami biskup6w. Zjednoczeni z Ojcem Swigtym wypelniaj4

urz1dnaucrycielski, kaplariski i pasterski w KoSciele.

47. Co to jest diecezja?

Diecezjato czg56 KoSciola, kt6r4rzqdzi biskup ordynariusz.My naleZymy do diecezji kieleckiej. Jej ordynariuszem jest

ks. biskup Jan Piotrowski, a biskupem pomocniczym jest ks. bp Marian Florczyk.

48. Co to jest Swigtych Obcowanie?

Swigtych Obcowanie jest to duchowa l4cznoS6 migdzy wiernymi na ziemi, duszami w czy6dcu i Swigtymi w niebie.

49. Dlaczego czcimy Matkg NajSwigtsz4?

Matkg NajSwigtsz4 czcimy dlatego, bo jest:

a) Matk4 Boga - Jezusa Chrystusa

b) Niepokalanie poczgta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili zycia)

c) WniebowziEta - z duszq i cialem

50. Jaki s4d czeka czlowieka po Smierci?

Zarazpo Smierci, s1d szczeg6lowy, a po zmartwychwstaniu cial s4d ostateczny nad cal4ludzkoSci4.

51. Co tojest czyiciec?
Czy5ciec jest to stan kary doczesnej.

52. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan, w kt6rym aniolowie i Swigci cieszq sig wiecznym szczgSciem.

53. Co to jest pieklo?
Pieklo jest to stan wiecznej kary



o MoRALNoScT cHRzBScrraNszupr

54. Wymief dziesigd przykazuh Bo2ych.

55. Kiedy 869 nadal ludziom dziesig6 przykazaifl
869 nadal je na G6rze Synaj przez MojZesza, a potwierdzil je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

56. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to gios duszy, kt6ry m6wi: ,,to czyn, bo dobre; tamtego nie czyi,bo zle".

57. Kiedy czlowiek popelnia grzech cigzki?

Czlowiek popelnia grzech cigZki, gdy Swiadomie i dobrowolnie, w waZnej sprawie przekraczaprzykazanie Bo2e lub

koScielne.

58. Czymjestgrzech?
Grzech jest obrazq Boga, niewdzigcznoSci4 wobec dobrego Stw6rcy; jest ran4 zadan4 Kofuiolowi i krzywd4 kt6r4
czlowiek sam sobie wyrz4dza. Grzech moze by6 lekki lub cig2ki.

59. Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, 2e czlowiek przekracza przykazanie BoZe lub koScielne w rzecz! mniej waznej albo
przelr,raczajqc je w rzeczy waznej czyni to niezupelnie Swiadomie lub niezupelnie dobrowolnie.

60. Jakie nieszczg5cia sprowadza na czlowieka grzech?

Grzech cigzki powoduje utratg laski uSwigcaj4cej, a po Smierci karg wieczn4. Gruech lekki nie powoduje utraty laski
u6wigcaj4cej ,lecz pozbawia czlowieka wielu lask uczynkowych, sprowadza kary w czy5icu i przyglusza glos sumienia.

61. Co to s4 grzechy cudze?
Grzechy cudze popelniamy wtedy, gdy pomagamy bliZniemu w grzechu.

62. Co to jest cnota?
Cnota jest to stala sklonnoSd do spelniania dobrych uczynk6w.

63. Co to s4 cnoty Boskie?
Cnoty Boskie sg to te cnoty, kt6re odnosz4 sig do Boga, udoskonalaj4 nasz1wiEL z Bogiem.

S4to: wiar4 nadzieja i milo56.

64. Co to sQ cnoty obyczajowe?
Cnoty obyczajowe s4 to te cnoty, kt6re odnosz4 sig do nas samych i do naszego wsp6l2ycia zludflmi. S4 to: roztropno5i,
sprawiedliwo5i, mgstwo i umiarkowanie.

65. Wymieri uczynki milosierdzia co do duszy.

l. Grzesz4cych upomina6.
2. Nieumiejgtnych pouczad.
3. W4tpi4cym dobrze radzit,.
4. Strapionych pocieszad.
5. Krzywdy cierpliwie znosi6.
6. Urazy chgtnie darowa6.
7. Modli6 sig zaLrywych i umarlych.

66. Wymieri uczynki milosierdzia co do ciala.

l. Glodnych nakarmid.
2. Spragnionych napoi6.
3. Nagich przyodzial.
4. Podr6znych w dom przyj46.
5. WigZni6w pociesza6.
6. Chorych nawiedza(.
7. Umarlych pogrzebaf.



67. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa cztowieka z Bogiem. MoZe byd ona ustna, mySlna, indywidualna lub liturgiczna.Mohemy
Boga prosi6, dzigkowad Mu, przepraszad Go i uwielbia6.

68. Wymieri tajemnice r62afica Swigtego.

cz4sc prERwszA - TAJEMNTCE RADOSNE
Zwiastowanie NajSwigtszej Maryi Pannie
Nawiedzenie Swigtej Elzbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Swiqtyni
Odnalezienie Jezusa w Swi4tyni

cz\sc DRUGA - TAJEMNTCE sWr.r.rr,l
Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie sig Jezusa w Kanie Galilejskiej
Gloszenie kr6lestwa i wzywanie do nawr6cenia
Przemienienie Pariskie na g6rze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

czrysc TRZECTA - TAJEMNICE BOLESNE
Modlitwa Jezusa w Ogr6jcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
DZwiganie krzyZa na Kalwarig
UkrzyZowanie i (mier6 Jezusa

cz{/sc czwARTA - TAJEMNTCE CHWALEBNE
Zmartwy chwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowst4pienie Chrystusa
Zeslanie Ducha Swigtego
Wniebowzigcie NajSwigtszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Kr6low4 nieba i ziemi

69. Wymieri piEC przykazari koScielnych.

1. W niedzielg i Swigta nakazane uczestniczy6 we Mszy Swigtej i powstrzyma6 sig od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystqpi(, do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjq(, Komunig Swigt4.
4. Zachowywat nakazane posty i wstrzemigZliwoSi od pokarm6w migsnych, a w okresach pokuty powstrzymywad sig

od udzialu w zabawach.
5. Troszczyt siE o potrzeby wsp6lnoty Ko5ciola.

70. Wymief obowi4zuj4ce Swigta koScielne.

Boze Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Kr6li, Wniebowst4pienie Pariskie, Boze Cialo, Niepokalane Poczgcie NMP,
Wniebowzigcie NMP, Sw. Piotra i Pawla, Wszystkich Swigtych, Niedziela Zmartwychwstania Pariskiego, no i oczywi5cie

wszystkie niedziele.

o T ASCE r SAKRAMENTACH sWryrVCn

71. Co to j est taska BoZa?
tr-aska BoZa to dar nadprzyrodzony, kt6rego B69 udziela nam do zbawienia.

72. Kto nam wysluzyl laskg Bo24?

Wszystkie laski wysluZyl nam Jezus Chrystus sw4 mQkA, Smierciq i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tylko od

Niego.

73. Jakie sq rodzaje laski Bo2ej?
Rozr6zniamy taskg u5wigcaj4c4 i laskg uczynkow4.

74. Co to jest laska uSwigca14ca?

tr-aska u(wiEcaj4ca to dar BoZy, kt6ry daje nam Zycie nadprzyrodzone i czyni nas dzieimi BoZymi.



75. Kiedy po raz pierwszy otrzymali5my laskg uSwigcaj4cq i przez co mozemy j4 utraci6? Laskg uSwigcaj4c4

otrzymaliSmy na chrzcie Swigtym, amohemy jE utracii przez grzech cigzki.

76. Przez co moZemy odzyskad laskg uSwigcaj4c4?
Utraconq laskg uSwigcaj4c4 mo2emy odzyska6 przez sakrament pokuty i Zal doskonaly.

77. Przez co pomnazamy w sobie laskg uSwigcapc4?
tr askg uSwigcaj4c4 pomnazamy w sobie przez przyjmowanie sakrament6w i spelnianie dobrych uczynk6w.

78. Co to jest laska uczynkowa?
tr-aska uczynkowa jest to pomoc Boza do spelniania dobrych uczynk6w.

79. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, kt6ry z ustanowienia Pana Jezusa daje nam laskg Bo24.

80. Wymieri siedem sakrament6w Swigtych.

81. Jak dzielimy sakramenty?

Sakramenty dzielimy na:

a) sakramenty dla umarlych na duszy - chrzest i pokuta; i dla zywych na duszy - pozostale

b) sakramenty niepowarzalne - chrzest, bierzmowanie, kaplarlstwo; i powtarzalne - pozostale

82. Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, kt6ry gladzi grzech pierworodny, daje nam Zycie BoZe (laskg), czyni

czlonkami Ko5ciola. Pierwszy, bo bez niego nie moZnaprzyj4(, waznie innych sakrament6w. Najpotrzebniejszy, bo bez

niego nie mozna sig zbawi6. zobowi4zuje on nas do stalego nawracania sig, do walki z grzechem i poglgbiania wiary.

83. Kto moze udzieli(, chrztu Swigtego?

Chrztu SwiQtego uroczystego moze udzieli6 kaplan lub diakon, za!, w naglym wypadku - kazdy czlowiek.

84. W jaki spos6b nale?y ochrzcit w naglym wypadku?

a) wzbudzil intencjg, 2e chcE ochrzcid

b) pola6 czolo chrzczonego wod4

c) rdwnoczeSnie wypowiedziet slowa: ,,(imig), ja ciebie chrzczg, w imig Ojca, i Synq i Ducha Swigtego"

85. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w kt6rym Duch Swigty umacnia chrze5cijanina, aby wiarg mgZnie wyznawal, bronil jej
i wedlug niej 2ry1.

86. Jaki jest zwi4zek pomigdzy chrztem i bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy prawo udzialu w poslannictwie Jezusa Chrystusa (gloszenie Slowa Bozego, oddawanie czci
Bogu, przetwarzanie Swiata), zal przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiqzek, aby Swiadomie

wl1czyt sig w to poslannictwo i otrzymujemy w tym celu pomoc laski Bo2ej.

87. Jakich lask udziela bierzmowanie?
1. Pomnaza laskg u5wigcaj4c4
2. Wyciska na duszy niezatarty znakwyznawcy Chrystusa

3. Daje siedem dar6w Ducha Swigtego
4. Daje laskg uczynkow4, abySmy wiarg mg2nie wyznawali, bronili jej i wedlug niej zyli

88. Wymieri siedem dar6w Ducha Swigtego.

i. Dar m4droSci
2. Dat rozumu
3.Dar rady
4.Dar mgstwa
5.Dar umiejgtnoSci
6. Dar bojulnibozej
7 . Dar pobozno6ci



89. Co to znaczy broni6 swojej wiary?
Znaczy to:
a) umie6 odpowiedzie6 na stawiane zarzuty

b) by6 krytycznym wobec tych, kt6rzy chc4 wiarg oSmieszy6

c) nie dawad zlym Zyciem powodu do atak6w na wiarE

90. Jak naleZy przygotowad sig do sakramentu bierzmowania?

1. Modlid sig o dary Ducha Swigtego

2. Poznat, najwa:Zniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiad w sobie pobo2noS6, pracowitoS6, siln4 wolg, 2yczliwoS6

4. Wybrad sobie patrona

5. Poprosii Swiadka do bierzmowania
6. OczyScid duszg z grzech6w

91. Kiedy i jakimi slowami ustanowil Pan Jezus NajSwigtszy Sakrament?

NajSwigtszy Sakrament ustanowil Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, slowami: ,,bierzcie i jedzcie, to jest bowiem

Cialo Moje - to jest bowiem Kielich Krwi Mojej".

92. W jakim celu ustanowil Pan Jezus NajSwigtszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowil Eucharystig, aby:

a) za nas ofiarowai sig we Mszy 5w.

b) w Komunii 5w. Byi naszym pokarmem

c) aby stale przebywa6 wSr6d nas

93. Co to jest Msza Sw.
Msza 5w. jest to uobecnieniem ofiary krzyzowej Jezusa Chrystusa.

94. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy 5w.?

Wtedy kiedy jesteSmy obecni w ko5ciele na calej Mszy 5w., modlimy sig wsp6lnie z kaplanem i ofiarujemy sig

wrazz Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pelni uczestniczymy w6wczas, gdy przyjmujemy Komunig 5w.

96. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w kt6rym kaplan w zastgpstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy

popelnione po chrzcie Sw. i daje pomoc, aby stawa6 sig lepszym czlowiekiem.

97. Wymieri pig6 warunk6w dobrej i waznej spowiedzi 5w.

1. Rachunek sumienia
2. Zal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzech6w
5. Zado56uczynienie Bogu i bliZnim

98. Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych to sakrament, w kt6rym cigZko chory otrzymuje szczeg6lne laski dla duszy, ulgg w cierpieniu, a

niekiedy przywr6cenie zdrowia.

99. Co to jest Kaplaristwo?

Kaplaristwo to sakrament, kt6ry daje wladzg gloszenia Slowa Bo2ego, skladania ofiary Mszy 5w. i udzielania

sakrament6w oraz laskg do godnego ich wykonywania.

10.Co to jest sakrament malzefistwa?

Sakrament mal2eristwa to nierozerwalny zwi4zek ochrzczonych: mgZczyzny i kobiety, kt6rych Chrystus u5wigca i
uzdalnia do spetniania obowi4zk6w malZeriskich i rodzinnych.


