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1

2

3

4

Rozmyslne zabojstvvo.

cnech sodomski.

|Jciskanie ubogich, wdow i sierot.

Zatftymanie zapłaty sługom i najemnikom.

17. Grzec pneciw Duchowi Świętemu
,1

2

3

4

5

6

Crueszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia aożego.

Rozpaczac albo wqtpic w łasl<ę sożą.

S p ne ciw i a c si ę uzn a n ej p r aw dzi e ch ześ cij a ński ej.

Bliźniemu łaski aożej nie życzyć lub zazdrościc.

Miec zab,yardziałe serce na zbawienne natchnienia.

odKładoc ooL,,llę aż do smierci.

18. Grzechy cudze
Namawiać kogoś do gnechu.

NakaZWać grzech.

Zezwalać na grzech.

pobudzać do gnechu.

p ochw aI ać grzech d r ugi eq o,

uilueć, gdy ktoś gżeszy.

uie karać za grzech.

pomagać do gnechu.

uspr awiedliwi ać czyjś gnech.

19. siedem sakramentów świętych

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7,

Chrzest,

Bienmowanie,

rucharystia.
pokuta.

Namaszczenie cholych,

t<,apłańsb,uo.

uałżehsLlvo.

20. Warunki sakramentu pokuty

1,

2.

3,

4,

5,

Rachunek sumienia.

żal za gzechy.

Mo cn e postanowi enie p o p r aW.

szczera spowiedź.

Zadoścuczynienie Panu aogu i bliźniemu,

21. emnice r6żańca

TAJEMNlcE RADoSNE (w poniedzialki i w soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej uaryi pannie,

2, Nawiedzenie św, rlżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. oflarowanie Pana Jezusa w świqtyni,

5, Odnalezienie Pana Jezusa w świą\ni,

TA]EMNlcE Śwl,crrR (w czwartki)

1, Chrzest Pana )ezusa w )ordanie.

2. oblawienie Pana ]ezusa na weselu w Kanie.



f).

4.

5,

Cłoszenie królesbua Bożego i wzywanie do nawrocenia

Pnemienienie Pana Jezusa na gorze Tabor,

Usta n OWi enie tuch ary stii.

TAJEMNlcE BOLESNE (we wtorki i w piątki)

1. Modlitwa Pana Jezusa w ogrÓicu.

2. Biczowanie Pana ]ezusa.

3, Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

4. DźWiganie knyża na l<alwarię.

s. Śmierć Pana )ezusa na kzyzu,

TAJEMNlCE CHWALEBNE (w środy i w niedziele)

1. Zma@chwstanie Pana Jezusa.

z. wniebowstąpienie Pana Jezu\a.

3. Zesłanie oucha swiętego.

4. Wniebowzięcie ruuR.

5. Ukoronowarrie NMP na Królową nieba i ziemi.

22. Stacje drogi krzyżow
1, Pan Jezus na śmierc skazany.

2. pan Jezus bieze kzyż na swoje ramiona.

3. Pan Jezus pierwsry raz upada pod knyzem.

4. pan ]ezus spo\ka swoją uatkę.

5. S^Jmon Cyrenejcryk pomaga nieść knyż Panu Jezusowl

6. Weronika ociera ftvan Panu ]ezusowi.

7. pan Jezus upada pod knyżem po raz drugi.

8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasĘ.

9.

10.

],1.

12.

13.

14.

Pan Jezus tneci raz upada pod krzyżem.

Pan ]ezus z szat obnażony.

Pan Jezus pnybiĘ do l<rzyza,

Pan ]ezus umiera nc krzyżu.

Pan )ezus zdlęry z knyŻa.

?an lezus złoŻony do grobu,
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34. co tojest łaska BoŻa?

Laska Boża jest nadprzyrodzonym darem darmo danym

człowiekowi przez BOga.

35. co tojest łaska uświęcającaz

zasl<a uświęcająca to dar aoży, lłory leczy duszę z grzechu

i uświęca człowieka.

36, co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynl<owc to pomoc Boża do spełniania dobrych

uczynków potnebnych do zbawienia,

37. co to sąsakramenty?

SakramenrlJ są widziatnymi znakami niewidzialnĄ łaski,

ustanowionymi pnez Chrystusa i powienonyn4i l(ościołowi,

38. co to j€st chrzest?

Chnest jestto pieruszy sakrament,Iłóry gładzi gnech pier-

worodny, daje nam życie nadpnyrodzone, czyni nas dziećmi

Bożymi i wprowadza do wspóIno\ Kościola, Bez nieqo nie moż-

na ważnie przyJąć innych sakramentów,

39. Kto może przyjąć chyzest?

Chruest może przyjąć każdy człowiek, jeszcze nie ochtzczony,

40. Dlaczego Kościol chnci dzieci?

wiezący rodzice, lłorzy chcą tego, co nallepsze dla swoich

dzieci, chcą też chntu, pnez który dziecko zostaje uwolnione od

gnechu pienuorodnego i z mocy śmierci,

41. Rto może ochrzcić?

Ochęcić może biskup, prezbiter lub diakon, a w pnypadku

śmierlelnego zagrożenia rownież każdy człowiel<, nawet niewie-

rzący, czyniąc ta w imieniu Kościołc.

42. co jest konieczne, aby chrzest był w ażny?

By chrzest był ważny, konieczne jest taykrotne polanie wodą

i wypowiedzenie słów: ,,N., ja ciebie chzczę w imię ojca i Syna

i Ducha Swięteqo".

43. Rim sq wierni?

Wiernymi są ci, Iłórzy przez chrzest zostali zlączeni z Chly-

stusem, nateżą do l(ościołćł i są posłani do wypełnienia powota-

nia, jakie Sog powierzyl Kcściołowi w świecie.

Ę. lle i jgkie stolty ukształtowały się w kościele?

W Kościele ukszlałtawały się 3 stony:

a) duchowni - otzymali sal<rament swięcen i fuvorzą hierar-

chię w KOśCiele,

b) osoby kons ekr ow a n e (zako nni cy, zal<onni ce) p oświęciły

swo)e życie Bogu przez praktykowanie rad ewangelicz-

nych,

d wierni świeccy - wezwani do wypełniania posłania Kościo-

ła w zwyczajnych akolicznościach życia.

45. Dlauego sakramenty święceń i małżeństwa sq sakramen-

tami w służbie wspólnoty Kościoła?

Sakramen\ re udzielają specjalnej

, Kościele zadań, lłóre służą truoneniu
- .vth ludzi.

łaski do wypełniania

wspólno\ i zbawieniu
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58. Jak ponownie odbudować więź z aogiem zerwanq przez

gnech ciężki?

Aby ponownie odbudować więź z vogiem zewaną przez

gzech ciężi<i, należy przystąpić do sakramentu pokuty i pojed-

nanla,

59. Kto popełnia grzech lekki (powszedni)?

Crzech lekl<i popełnia ten, lćo łamie pnyl<azanie w rzeczy

mniej ważnej albo dziala nie w pełni świadomie lub niz całkiem

dobrowolnie,

60. )akie sq skutki grzechulekkiego'ł

crzech lel<ki zaklóca relację z aogiem , ale je1 nie aywa, Może

jednak usposabiać do popełnienia gnechu ciężkiego,

61. co to są gnechy cudze?

Cnechy cudze to grzechy popelniane pnez innych, za lłóre

i my ponosimy odpowiedzialnosć, kiedy się do nich w jokikolwiek

sposób przyczyniamy.

62. co to sq grzechy przeciw Duchowi Świętemu?

Cnechy pneciw Duchowi Świętemu to te, lćórych istotq jest

odnucenie przez człowieka Bożej rłiłości, Polegaią na zafuvar,

działym trvvaniu w złym i odmowie pnyjęcia miłosierdzia go-

Zega.

63. Na czym polega milosierdzie Boże?

Miłosierdzie loże polega na bezwarunkowĄ miłości Boga

ok azyw a n e1 czło w i e kow i, zwł a szcza q ileszn em Ll, D o świ a d czamy

go najpełniej w sakramencie pokuty i pojednania,

€A. Jakie są formy kultu miłosierdzia eożego?

Formami l<ultu miłasierdzia aożego są: obraz ,,Jezu, ufam

lobie", l<oronka do uiłosierdzia sożego, święto nłiłosie rdzia Bo-

żego w lt niedzielę Wiell<anocną, nowenna przed niedzielą miło,

sierdzia aożego i godzina miłosierdzia modli$va o qodz, 15.00

w chwili konania )ezusa na l<nyżu.

65. Co to j€st sakrąment namaszczenia chorych?

Sakrament namaszczenia chorych to sakrament, w l<tórym

P a n J ezus u dzi el a sp e cj al n ej ł aski ch rześ cij a ni n ow i d o św i a d czo,

nemu chorobą lub starością. cdy chory nie może się wyspo-

,,^liadać, ten sakrament odpuszcza grzechy, daje siłę przeciw

lokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie dla ciała. Sza-

iarzem sakramentu jest kapłan, mażna go pzyjmować wie-

okrotnie,

66. Co tojest sakramentpokuty i pojednania?

Sakrament pokuLy i polednania to sal<rament, w lłorym Pan

,?zus przez posługękaplana odpuszcza nam gnechy popełnione

,:o chrzcie.

67, Jakie grzechy należy vvyznawać w sakramencie pokuty

i pojednania?

W sakramencie poku\ i pojednania musimy wyznawać

szystkie grzechy śmiertelne, popełnione od ostatnie1 spowiedzi,

,,:dajqc ich liczbę i okoliczności popełnienia, rowinniśmy też

. . zĄaw ac gnechy lekkie.



68. W jaki sposób przystępujemy do sakramentu pokuty

i pĄednaniaz

Do sal<ramentu poku\ i pojednania przystępujemy, Wpel

ni a)ąc pięć w arunkow dobre1 spowiedzi,

69. co Pan Bóg nakazuje i uego zabrania w pierwszym przy,

kazaniu?

w piewszym pnyl<azaniu Pan Bóg nakazuje wienyć w 1ed,

r,egrl prawdziwego Boga, ]emu oddawać na)wyższą cześć,

zabr ania politeizmu (bołwochwo lstw a), zabobonu (wrożbiar-

sty^,a, maqii, Czarow i spirytyzmu), lnłestionowonia istnienia

Baqa lub )egl praw.

70, co Pan Bóg nakazĄe i czego zabrania w drugim przyka-

zaniu?
l,',,, crugjm pzyl<azaniu Pan Boq nal<azuje czcić imię soże i wy-

tll;ri iiic ie z szacunkiem. Zabrania używania imienia Bożego, Nar

stl lesze l r\laryi Panny, aniołów lub swięIych bez potneby, w Żar,

t:rch llu qniewie oraz przyslęgania fałszywego lub bez potrzeby,

71, co Pan Bóg nakazuje i czego zabranla w trzecim przyka-

zaniu?
y:,. |rze:iffl ptzykazaniu pan Bóg nakazuje czcić dzień swię\,

ilczestilicz.c \Ne Mszy św, i poświęcającw rym dniu więcej czasu

no rłlci |,,.e i dobre uczynl<i. Zabrania wykonywania w niedzie,

le i śir,letl arac niekoniecznych

72, co Pan Bóg ngkazuje w czwartym przykazaniu?

ui' iz\Vć]ii,n1 przyl<azaniu Pan Bog nakazuje sluchać, ko-

chac i szatlować rodziców, opiekunow i swoich pnełożonych,

Nakazuje również wypełniac obowiązki wobec ojczyzny. Dorosłe

dzieci powinny okazywać rodzicom pomoc w starości, chorobie

lub innej potnebie.

73. co Pan Bóg nakazuje i czego zabrania w piąqm przyka-

zaniu?

W dąrym pnykazaniu Pan Bóg nakazuje szanowac llvłasne

życie i zdrowie oraz życie i zdrowie bliźnich, tal<ze popnez wy-

pelnianie uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Zabra-

nia lekkomyślnego narażania życia i zdrowia, okaleczania, sa-

m ob ójstw a, zab ojs1,,^l a, ab or cji, eutan azli, terr oryzmu, wyzy sku

i handlu ludźmi oraz niszczenia środowiska naturalnego.

74. co Pan Bóg nakazuje i aego zabrania w plzykazaniach

szósĘm i dziewiqtym?

W pnykazaniach szós\m i dziewiąlm Pan Bog nal<azuje

uchowanie czystości myśli, słów i zachowań . Czystośc ta wyraża

s e w panowaniu nad własnym popędem seksualnym, w akcep,

,acli własnej płciawości ukierunkowanej na pzekazywanie życia,

-fuazuje cudzołósMva, masturbacji, antykancepcji, nierzqdu,

,- 
-. r n o gr afti, p r o strltu cji, gw ałtu, czy n ow h o m o s eks u al ny ch.

75. Co Pan Bóg nakazuje i czego zabrania w siódmym przyka,

zaniu?

w siódmym pnykazaniu Pan Bóg nakaulje szanować włas,
, :sc prywatną i spoleczną oraz godnie trakowac zwiezęta, Za-

,, 
_,,:ia kradzieży i niszczenia cudzej własnosci, marnotrawstw\a,

i,sku, korupcji, oszustw, złego wykony,ania pracy,

lł'



76. co Pan Bóg nakązĄe i czego zabrania w ósmym prrykaza-

nlu?

w ósmym pnykazaniu Pan Bog nal<azuje mowic zawsze

prawdę i szanować dobre imię bliźniego, Zabrania falszywego

świadecbw a, l<nyw opnysięsMl a, l<łamsMv a, ob mowy, zniesławie,

nia i oszczersitua.

77, co Pan Bóg nakazuje i czego ząbrania w dziesiqtym przy,

kazaniu?

w dziesiąblm pnyl<azaniu Pan Bóg nakazuje zachowani

szacunku w odniesieniu do własności cudze;- Zabrania chciwości

i zazdrości,

;! i_ij;:+ ::'!i [Łli-łjĄi.:'l];TiĄ

78. co tojest tucharystia?

E r.1 c lr 0 iJs ti 0 j e st s akr am entem, w I<tó ry m u ob ecni a si ę b ezl<r -

tl,rilil oflcro Chrystusa i t<ościoło,

79, Kiedy Pan Jezus ustanowił eucharystlę?

pa| )ezus ustanowił rucharystię podczas OstOtniej Wiecze-

l.u, Da| sie swoitł ttczniom w znaku chleba i wina i polecił im

cdtcld ce ebrowac rucharystię,

80 co to jest przeistouenle?

P,ze sicczenie to przemiana chleba i wina w Ciało i Krew

Chii,sllrsl bez zmiany ich widzialnej postaci Dokonule się mocą

Ducha ś,",,ięteq o, gdy kapłan wypowiada słowo konsekracji, Jest

n ajw azl:i elsz .l m mom entem MsZy swi ętej.

81. W które święta przypadajqce poza niedzielami jesteśmy

zobowiązani do uczestniczenia we ulszy Świętej?

oprócz niedziel jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia we

uszy Swięte| w następująCe dni: zs qrudnia - Boże Narodzenie;

1 stycznia - Uroczystość Swiętej Boże1 nodzicielki; 6 ;tycznia -
lJroczystość objawienia pańskiego; czwartek po Niedzieli Trójcy

świętej - Uroczystośc Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (soże

Ciało); 15 sierpnia - UroczystośćWniebowzięcia NOjświętszej Mr-

ryi Panny; 1 listopada - lJraczystość Wszystkich Świetych.

82. Jak nqleży przygotować się do tucharystii?

Aby właściwie pnygotować się do rucharystii należy:

a) zachować post eucharys\czny - pned pnylęciem Komu-

nii pnez jedną godzinę nic nie jemy i nie pijemy; vlryjąt-

kiem sq osoby chore, Iłóre muszą prz1tjąć leki, a gdy

jesteśmy spragnieni, możemy napic się czystejwody,

b) być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do sakra,

mentu poku\ i pojednania,

c) pnyjąć postawę wyrażajqcq szacunek wobec 1ezusa (ge-

sLy, ubranie),

1) pojednac się z ludzmi.

53, Jak należy uczestniuyć we Mszy Świętej?

We Mszy świętej należy uczestniczyć w sposab:

a) świadomy - w skupieniu i ze zrozumieniem znaczenia

symboli i obnędow,

,:) czynny - uczestnicząc w liturgicznych dialogach, śpie-

wach, gestach,



c) pełny - przylmulqc Komunię Swiętq,

d) owocny - jednocząc się coraz bardziej z Chrystusem,

84. z jakich głównych e,ęści składa się Msza Święta?

usza święta sklada się z czterech części:

a) obnędów wstępnych,

b) liturgii słowa,

c) liturgii eucharysty cznej,

dl obrzędów zakończenia.

85. czego dokonuje pan ]ezus w liturgii słowa?

W liturgii słowa Pan ]ezus przemawia do nas, umacnia na-

sza vliarę i uczy nas życ po chneścijańsku.

86. z jakich a:ęści składa się liturgia słowa Mszy Świętych

w niedzie]e i uroczystości?

Lltttrgia slowa składa się z następujących części:

a) t czl,Ę.anie,

b\, 
""salm 

responsorylny,

c1 ll czfanie,

dl śpiew pned rwangelią,

e'l Ev,anqelia,

I rlcrłlilia lub kazanje,

3l ,..,l,znanie wiary,

l:,'l n,, : dliŃ a powszechna.

87. czego dokonuje Pan lezus w liturgii eucharystyąnej?

l/l iitLłrgii eucharys\lczne| Pan ]ezus oflarule się za nas

i z nan:i ojcu i karmi nas swoim Ciałem i Krwiq.

88, z jakich części sklada się liturgia eucharyswczna?

Liturgia eucharystyczna sl<łada się z następujących części:

a) pnygotowanie darów oftarnych,

b) prefacja,

c) modlitvv a eucharysty czna,

dt) obnędy Komunii Świętej.

89. ]akie są owoce Komunii Świętej?

r> rzy 1ęci e Ko munii Świętej:

a) ściślej 1ednoczy z Jezusem i l@ściolem,

b) pomnaża lasl<ę uświęcającą,

c) ożywia miłośc do bliźnich,

d) gladzi gnechy lekkie,

e) zachowuje od gnechow ciężkich,

i{§E§Ąn fi#T-*WY

90, Co oznącża slowo ,,bierzmowanie"?

Pochodzi ono od staroylolskiego słowa ,,bienmo", lłore ozna-

::]|o belkę umacniającą strop, Celem bienmowania 1est bo-

. ż,n umocnienie nas w wierze.

91 co to jest bierzmowanie?

Bienmowanie to sakrament, w l<torym ouch SwięĘ umac-

. chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wn,znawal, bronił jej

:1łuq niej żył,

;2 kto ustanowił sakrament bierzmowania?
Sakrament bjerzmowania ustanowił Pan )ezus, obiecując

,,.a świętego każdemu, lćo w trliego uwieny. obietnica ta

ir7
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zaczęła się spełniać w dniu t>ięćdziesiątnicy, gdy ouch swię\

zstąpił na apostołów zgromadzonych w Wieczernil<u.

93. Kim j€st ouch Świętyl

Duch SwięĘ jest tnecią osobą Boską, równą Ojcu i sytłowi.

94. Jakie symbolei znaki Duchą Świętego spoĘkamy w Biblil?

aiblijnymi symbotami i znakami Ducha Swiętego są: woda,

namaszczenie olelem, ogień, wiatr, obłok i światło, pieczęć,

reka, Oaleci qołębica.

95, czym różnią się owoce od darów Ducha Świętegoł

o:,ry Ducha Swiętego to wewnętrlne zdolności umożliwiające

l::,z.in"lowanie życiowych zadań zgodnie z wolą aożą, Uzdalnia,

,,: 
,:.3 do osiągnięcia dojnałości chneścijańskiĄ. Owoce zaś to

.l,stli,,,]łości, Iłóre kształtuje w nas Duch Swięty. Są rezultatem

,,,,. <, rz, stania darow Ducha swiętego w zyciu chneścilanina.

95, Kto udzie]a sakramentu bierzmowania?

3:ąlt:owania udziela bisl<up lub delegowany przez niego

.|,_l| '_/|

97, Jakie znaki l gesĘ towarzyszą udzielanlu sakramentu

bienmowąnia?

_(. .i r, ł,]. e n t bi enm ow a ni a 1est u dzi el a ny p rzez:

: .,:cżenie rąk pnez biskupa z modliM,tą o wylanie Ducha
, | ^+^^^-',l (L<UU,

98.J'akie sq skutki sakramentu bierzmowania?

Sakrament bierzmowania przynosi wzrost łoski chncielnej,

to znaczy:

a) głębiejzakorzenia nas w synostwie aożym,

b) ściśIel jednoczy nas z Chrystusem,

c) pomnaża w nas dary Ducha swiętego,

d) udoskonala naszą więź z l@ściołem,

e) udziela nam speclalnej pomocJ/ do mężnego wyznawania,

szenenia i obrony wiary słowem i czynem.

99. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

Sakrament bienmowania może otrzymac ochnczony będą-

:,, w stonie łaski. Można go przyjąć \tlko raz.

100, Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

Aby dobrze przygotować się do sakramentu bierzmowania
,lleży:

a) modlić się o dary Ducha swjętego,

b) poznac podstawawe wiadomości z zal<resu katechezy,

c) pracować nad pobożnością, sumiennaścią, silną wolą,

życzliwościq,

d) wybrać sobie patrona,

e\ wybrac świadka bierzmowania,

i) pnystqpić do sakramentu pokuĘ i polednania.

I

I

I

,.,:zynjenie olelem krzyżma znaku knyża na czole,

",^,acwjedzenie 
słów: ,,N. przyjmij znamię daru Ducha

sil eteq0".

+8 Ę



Zeby lat"ie) ci było zrozumieć, co się dzieje podczas udziela-

,- . sakramentu bierzmowania, zapoznaj się z 1ego liturgią. ]eżeii

-_.,:s łtie rozumiesz, zaplrtaj księdza lub katechetę.

Ą1 0 DL|TWA PMED B|EMMOWANlEM

-. :,,,r ŚwięĘ, Iłóry przez chrzest uczyniłeś mnie dzieckiem

: .- -, :i:rześcijaninem, racz zstąpic na mnie w sakramencie

ż _,,, _ ,l,:ia, jal<zstąpiłeś na apostołow w dniu Pięćdziesiątni-

- _, ", ,szkaj na zawsze w duszy molej z darami Twoimi. udziel

- ::, ., ąldrości, rozumu i umiĄętności, daru rady i męslua,
,. 

-,, .,: ' bojaźni Bożej. Natchnij mnie duchem apostolskim,

_: " , ,, 1zielnym świaal<jem Chłystusa, Pana mojego. Arnen,

CfiRZĘDY §AiiRĄri/!§rĘJTŁl §§ERtrfJiS ejfA

L|TURG|A sŁoWA
po Ewangelii l<siądz proboszcz albo inny kaplan pnedstawia kandy-

datów do bienmowanja.

Kapłan: Czcigodny Ojue, Kościoł świę\ prosi pneze mnie

o udzielenie sakramentu bienmowania zgromadzone1 tu mło-

dzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymule w \m
sakramencie i czy pnygotowała się należycie do jego przylęcia?

Kaplan: )estem pnekonany, że wszy;cy pnygotowali się do

,:iezmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słucha-

,iu słowa Bozego i wspólnej modlibłvie oraz pzystqpili do sa-

<ramentu pokub1.

Biskup: Droga mlodzieży, powiedzcie przed zqromadzonym
,-.l Kościołem, jakich lask oczekujecie od aoga w \m sal<ra-

",,encie?

Kandydaci: rragniemy, aby Duch Swiętr1, lłórego otnyma-
,,v, umocnił nas do mężnego Wznawania wialy i do postępo-

,snia według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

Homilia

O D N owl EN lE P?ZYPaEczEŃ cH Mcl EL NYCH

Biskup: P5ttam każdego z was: Czy wyzekasz się szatana,

Kandy daci: wy nekam si ę.
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