
PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA  

I 

1. Ojcze nasz.  

2. Zdrowaś Maryjo 

3. Wierzę w Boga.  

4. Pod Twoją obronę.  

5. X Przykazań Bożych 

6. Przykazania Kościelne* 

7. Główne prawdy Wiary.  

8. Cnoty Boskie.  

9. Sakramenty Święte.  

10. Grzechy Główne  

11. Warunki Sakramentu pokuty 

12. Dary Ducha Świętego.  

13. Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

14. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.  

15. Grzechy wołające o pomstę do Nieba.  

16. Grzechy cudze.  

17. Uczynki miłosierdzia co do duszy.  

18. Uczynki miłosierdzia co do ciała.  

*Przykazania kościelne:  

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych.  

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.  

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.  

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w Okresie Wielkiego 

Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.  

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.  

  



II 

19. Co to jest religia?  

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem wyrażona w całokształcie życia kościoła 

modlitwą i uczynkami moralnymi.  

20. Co to jest Pismo święte?  

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół 

przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.  

21. Kto jest autorem Pisma świętego?  

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi – ludzie natchnieni 

przez Ducha Św  

22. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?  

Pismo św. dzieli się na : Stary Testament-45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem-72.  

23. Jaka jest przewodnia myśl Pisma św.?  

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.  

24. Co to jest Tradycja?  

Tradycja są to objawione prawdy Boże niespisane w Piśmie św., przekazywane przez Urząd 

Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia.  

25. Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga?  

O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować :  

a. z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie, b. z przekonania niemal wszystkich 

ludów,  

c. z własnego sumienia,  

d. z Objawienia Bożego (wiara).  

26. Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu?  

Pan Bóg jest :  

a. wieczny - zawsze był, jest i będzie,  

b. wszechmocny - wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,  

c. niezmienny - zawsze jest ten sam,  

d. mądry i święty - jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,  

e. miłosierny i sprawiedliwy.  

27. Kto jest obiecanym Zbawicielem? 

Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus  

28. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijanina?  

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

29. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem?  

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż :  

a. zaświadczył o tym Bóg Ojciec/ Jordan, Tabor /,  

b. wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,  

c. Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem,  

d. świadczyli o tym nieprzerwanie Apostołowie.   



III 

30. Co to jest Kościół i?  

Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym organizmem, 

którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem przez Łaskę i 

wiarę.  

Kościół Katolicki jest to chrzescijanie, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia 

przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych; 

31. Co to jest Łaska Uświęcająca?  

Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.  

32. Jaki jest cel i zadanie Kościoła?  

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie wszystkich 

ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności (zbawienie wieczne).  

33. Przez kogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół?  

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.  

34. Kim jest Duch Święty?  

Duch Św. jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.  

35. Co to jest sumienie?  

Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do 

pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią.  

36. Kiedy człowiek popełnia grzech?  

Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte w 

przykazaniach Bożych i kościelnych.  

37. Na czym polega grzech ciężki?  

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy 

ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie;  

38. Jakie są główne źródła grzechu?  

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności, do grzechu mogą pobudzić mnie również 

zwodzący ludzie i okoliczności.  

39. Co to jest modlitwa?  

Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i uproszenia 

Łask potrzebnych.  

40. Co to jest Chrzest?  

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu 

pierworodnego i innych grzechów, czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z 

Chrystusem i Kościołem.  

  



IV 

41. Co to jest Bierzmowanie?  

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją 

mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

42. Co znaczy słowo „bierzmowanie”?  

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka 

umacniająca strop budowli; bierzmowanie jest bowiem umocnieniem w wierze.  

43. Jakich Łask udziela nam Bóg przez Bierzmowanie?  

a. pomnaża Łaskę Uświęcającą  

b. „wyciska” na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,  

c. daje 7 darów Ducha Św.  

d. daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony  

44. W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować?  

a. przez przykład własnego życia,  

b. przez pouczające słowo, modlitwę i dobre uczynki,  

c. także przez cierpienie i ofiarę.  

45. Co to jest sakrament Pokuty?  

Sakrament Pokuty jest to spotkanie z Chrystusem, w którym człowiek wyznaje grzech, 

otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia.  

46. Co to jest katolickie małżeństwo?  

Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, który Chrystus wyniósł do godności 

sakramentu. Jest źródłem Mocy Bożej zwanej łaską stanu, która uzdalnia małżonków do 

wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych i prowadzi do uświęcenia życia.  

47. Co to jest Trójca Święta?  

Trójcą Przenajświętszą nazywamy Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty).  

48. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem?  

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają jedną naturę.  

49. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?  

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.  

50. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?  

grzech pierworodny.  

51. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?  

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.  

  



V 

52. Co to jest świętych obcowanie?  

Świętych obcowanie Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i 

świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).  

53. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?  

a. Śmierć  

b. Sąd Boży  

c. Niebo albo piekło.  

54. Co to jest śmierć?  

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka  

55. Jaki sąd czeka człowieka?  

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą 

ludzkością.  

56. Co to jest czyściec?  

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.  

57. Co to jest niebo?  

Niebo jest to „miejsce", gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.  

58. Co to jest piekło?  

Piekło jest to stan wiecznej kary.  

59. Co to jest Najświętszy Sakrament?  

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami 

chleba i wina.  

60. Co to jest Msza św.?  

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu 

niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).  

61. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?  

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., 

modlimy się wspólnie z kapłanem  

z ludem wspólnie na głos śpewamy i wymawiamy modlitwy 

ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu.  

W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię św.  

62. Co to jest odpust?  

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.  

63. Co to jest diecezja?  

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup - ordynariusz.  

64. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?  

a. Diecezja – warszawsko-praska,  

b. Patron – Najświętsza Maryja Panna Zwycięska,  

c. Biskup Diecezjalny – Romuald Kamiński.  


