1. Kim jest Pan Bóg?
Bóg jest jeden. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre
wynagradza , a za złe karze. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty, które nazywamy Trójcą Świętą.
2. Jakie cechy posiada Bóg?
Bóg jest:
-wieczny
- najświętszy
- wszechmocny
- wszędzie obecny
- miłosierny
3. Co oznacza słowo „Eucharystia”?
Eucharystia oznacza dziękczynienie.

4. Czym jest Eucharystia?
Jest to ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa.

5. Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię
Pan Jezus Eucharystię ustanowił w Wielki Czwartek, w
Wieczerniku.

6. Z jakich części składa się Msza Święta?
Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.

7. Wymień inne nazwy Eucharystii.
Eucharystię często nazywa się: Mszą św., Wieczerzą Pańską,
Łamaniem chleba, Pamiątką męki i śmierci Pana Jezusa.
8. W jaki sposób obecny jest Pan Jezus w Eucharystii?
W Eucharystii Pan Jezus jest obecny pod postaciami chleba i
wina, jako Bóg i człowiek.
9. Co to jest „Przeistoczenie”?
Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w
Jego Krew.

10.

Czym jest liturgia słowa?

Liturgia słowa to część Mszy św. w której Bóg kieruje do nas swoje
słowo.

11.

Jakie elementy tworzą liturgię słowa?

Liturgię słowa tworzą:
- czytania biblijne
- psalm responsoryjny
- homilia
- wyznanie wiary
- modlitwa wiernych

12.

Jakie elementy tworzą liturgię eucharystyczną?

Liturgię eucharystyczną tworzą:
- przygotowanie darów

- przeistoczenie
- Komunia Święta

13.

Czego znakiem jest ołtarz?

Ołtarza jest znakiem samego Chrystusa, który jest obecny wśród
wiernych.

14.

Czym jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament to Ciało i Krew Pana Jezusa.

15.

Jak należy uczestniczyć we Mszy św.?

We Mszy świętej należy uczestniczyć:
- czynnie (śpiewać, odpowiadać i wykonywać gesty)
- świadomie (być skupionym i wiedzieć w czym uczestniczę)
- pełnie (przyjmując Komunię św.)

16.

Kiedy możemy przystępować do Komunii św.?

Do Komunii św. możemy przystępować wtedy, kiedy jesteśmy w
stanie łaski uświęcającej, czyli nie popełniliśmy grzechu ciężkiego.

17.

Wymień owoce Komunii św.

Komunia:
- jednoczy nas z Chrystusem
- odnawia łaskę otrzymaną na Chrzcie św.
- gładzi grzechy powszednie

18.

Jak często można przyjmować Pana Jezusa w Komunii

świętej?
Pana Jezusa w Komunii św. można przyjmować codziennie,
dopóki nie popełnimy grzechu ciężkiego.

19.

Czym jest grzech?

Grzech jest nieposłuszeństwem Bogu, przekroczeniem Jego
przykazań, wybraniem własnej drogi, brakiem miłości do Boga.

20.

Co to jest sumienie?

Sumienie jest to wewnętrzny głos, który nam mówi, co jest dobre
a co złe.

21.

Wymień 5 warunków dobrej spowiedzi

- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

22.

Co to jest żal doskonały i niedoskonały?

- żal doskonały – ze względu na miłość do Boga Ojca
- żal niedoskonały – ze względy na bojaźń przed karą Bożą

23.

Kto w Sakramencie Pokuty odpuszcza nam grzechy?

W Sakramencie Pokuty Pan Jezus odpuszcza nam grzechy przez
kapłana.

24.

Kiedy spowiedź jest szczera?

Spowiedź jest szczera kiedy wyznamy wszystkie grzechy które
pamiętamy.

25.

Czym jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie grzechów
popełnionych od ostatniej spowiedzi świętej.

26.

Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy to smutek duszy, że obraziliśmy Pana Boga,
naszego najlepszego Ojca.

27.

Na czym polega zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu?

Zadośćuczynienie polega na poprawie życia (nawróceniu),
naprawieniu szkód i krzywd wyrządzonych przez nasz grzech.

28.

Czym jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy to wzbudzenie w sobie woli do
unikania grzechów.

29.

Czym jest sakrament?

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski, spotkanie
z Chrystusem

30.

Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa z Bogiem, spotkanie z Nim.

31.

Z jakiej księgi dowiadujemy się o Panu Bogu?

O Bogu dowiadujemy się z Pisma Świętego, w którym zapisane
są słowa i czyny Pana Boga.

32.

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte to zbiór pism Starego i Nowego Testamentu uznany
przez Kościół za natchniony.

33.

Z jakich części składa się Pismo Święte?

Pismo Święte składa się z Nowego i Starego Testamentu.

34.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu.

35.

Wymień Ewangelistów.

- św. Mateusz
- św. Marek
- św. Łukasz
- św. Jan

