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1 1 Jakie słowa wypowiada biskup przy namaszczeniu
bierzmowanego?
(Imię), przyjmij znamię Ducha Świętego

Punktów …….

Ocena…………

3 1 W jakim celu otrzymujesz w sakramencie bierzmowania Ducha
Świętego?

1 Co to jest Pascha

-by móc przyznawać się do wiary
-bronić wiary
-dawać świadectwo

Pascha oznacza przejście z niewoli do wolności, od zła do dobra z ciemności do światłości

1

1 Czym była pascha Chrystusa
Męka śmierć i zmartwychwstanie

8

1 Podaj elementy składowe Liturgii Słowa
-1 czytanie
-psalm responsoryjny
-2 czytanie
-aklamacja Alleluja lub w WP Chwała Tobie Słowo Boże lub Chwała Tobie Królu Wieków
Ewangelia
Homilia lub kazanie
Wyznanie wiary
modlitwa powszechna

1 1 Co wypływa z paschy Chrystusa i jest pewną drogą do
zbawienia.
Sakramenty

1 1 Symbolem czego w kościele było przejście przez Morze
Czerwone w ST?
Chrztu

1

1 Co, czy kogo symbolizował baranek paschalny?
Jezusa Chrystusa

4

1 Jakie znasz rodzaje modlitwy?
Uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, prośby.

2

1 Czym jest liturgia?

5

1

1 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

1

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

1

1 Symbolika wody
1 Skutki sakramentu chrztu
-włączenie człowieka we wspólnotę Kościoła
-zjednoczenie z Chrystusem
-wyzwolenie z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich popełnionych grzechów osobistych
-stanie się dzieckiem Boga,
-otrzymuje imię, Bóg zna go po imieniu...

4

1 Opisz liturgie sakramentu bierzmowania.
-przedstawienie kandydatów do bierzmowania
-homilia
-odnowienie przyrzeczeń chrztu
-włożenie rąk i namaszczenie krzyżmem

1 Jak możemy pozbyć się skutków grzechu pierworodnego
Nie możemy

1

1 Dzięki czemu człowiek może unikać zła i czynić dobro?
Dzięki Łasce Bożej

Oczyszczenie i nowe życie, zanurza w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

5

1 Czym jest grzech
-świadomym i dobrowolnym odrzuceniem miłości Boga

Oficjalny i publiczny kult Boga sprawowany przez Kościół

3

1 Podaj elementy składowe Obrzędów Komunii Świętej

-modlitwa Ojcze nasz
-znak pokoju
-śpiew „Baranku Boży
-Komunia Święta
-Modlitwa po Komunii Świętej

2

1 Jak dzielimy grzechy popełniane osobiście przez człowieka
Ciężki lekki lub śmiertelny i powszedni

4 1 Kto popełnia grzechy cudze?
Kto namawia innych do grzechu, pomaga w jego popełnieniu, daje zły przykład chwali
grzeszne postępowanie.

2 1 Bóg odpuszcza człowiekowi wszystkie grzechy pod
warunkiem...
żalu i postanowienia poprawy, zmiany postępowania

2

1 Jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament pokuty?

„Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, którym
zatrzymacie są im zatrzymane.

5

1 Wymień skutki sakramentu pokuty
-pojednanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłości
-pojednanie z Kościołem
-darowanie kary wiecznej spowodowanej grzechem ciężkim
-odzyskanie spokoju sumienia i radości
-wzrost sił duchowych do walki z pokusami

2 1 Kto i co napisał w Biblii o namaszczeniu chorych?
-św. Jakub w swoim liście
-Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana

5

1 Wymień skutki sakramentu namaszczenia
-jednoczy z Męką Jezusa
-daje siłę do chrześcijańskiego przeżywania choroby, czy starości
-pomaga w powrocie do zdrowia
-przygotowuje do przejścia na życie wieczne

2

1 Gdzie i kiedy Jezus ustanowił kapłaństwo
W wielki czwartek w Wieczerniku

3

1 Wymień stopnie kapłaństwa
Episkopat
Prezbiterat
Diakonat

1

1 Kto jest następcą apostołów
Biskupi

1 1 Jaki stopień święceń kapłańskich powinien mieć kapłan
kierujący parafią?
prezbiteratu

1 1 Jaki stopień święceń kapłańskich powinien mieć kapłan
kierujący diecezją?
episkopatu

2

1 Co jest celem małżeństwa?
-wzajemna miłość i pomoc
-zrodzenie potomstwa

3

1 Wymień cechy małżeństwa
-jedno
-nierozerwalne
-trwające do końca życia

2

1 Wymień skutki sakramentu małżeństwa
-umacnia miłość małżeńską

-pomaga w życiowych trudnościach

