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Rozdział I  - WIERZĘ - WIERZYMY  (KATECHIZM  SIEDLECKI) 

 

1. Jaki cel miał Bóg, stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem 

swego życia i szczęścia. Bóg stworzył człowieka do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z bliźnimi. Tylko w 

Bogu człowiek znajduje swoje szczęście.  
 

2. Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? Do pierwszego poznania Boga człowiekowi wystarczy 

naturalne światło rozumu. Dzięki niemu człowiek już z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznaje Boga 

jako początek i cel wszystkich rzeczy, jako najwyższe dobro, prawdę i piękno nieskończone. Bóg, kiedy 

stwarzał człowieka na swój obraz, wpisał w jego serce pragnienie poznania Go. 
 

3. Dlaczego samo światło rozumu jest niewystarczające, by poznać Boga? Człowiek potrzebuje Bożej 

pomocy, gdyż zrozumienie Bożych prawd przekracza jego możliwości intelektualne. Człowiek potrzebuje 

światła Bożego Objawienia także po to, by prawdy dostępne rozumowi mogły być przez niego poznane 

łatwiej, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu.  
 

4. Jak się dokonywało Boże Objawienie? Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg 

objawiał się i udzielał człowiekowi stopniowo. Przygotowywał go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego 

Objawienia, którego przedmiotem jest On sam. W Starym Testamencie Bóg objawiał się głównie przez 

Prawo i Proroków. Był to czas przygotowania do pełni Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie Synu 

Bożym, który stał się człowiekiem.  
 

5. W jaki sposób dokonuje się przekaz Objawienia Bożego? Przekaz Objawienia Bożego dokonuje się na 

dwa różne sposoby, ale ściśle ze sobą złączone i od siebie zależne: przez mowę Bożą, utrwaloną pod 

natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, czyli przez Pismo Święte, oraz przez Tradycję, przez którą Kościół 

w swej nauce, w życiu i kulcie przekazuje pokoleniom to wszystko, czym on jest i to wszystko, w co wierzy.  
 

6. Kto jest autorem Pisma Świętego? Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który wybrał ludzi i natchnął ich, 

by spisali to, o czym pragnął ich pouczyć. Mamy więc pewność, że Pismo Święte bezbłędnie naucza prawdy 

koniecznej dla naszego zbawienia.  
 

7. Co to jest kanon Pisma Świętego? Kanon Pisma Świętego to kompletny zbiór ksiąg świętych: 46 

Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu.  
 

8. Co przekazują księgi Starego Testamentu? Księgi Starego Testamentu przekazują historię 

przygotowania ludzkości na przyjście Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata.  
 

9. Co przekazują księgi Nowego Testamentu? Księgi Nowego Testamentu przekazują ostateczną prawdę 

Objawienia Bożego. Ich centrum (zwłaszcza czterech Ewangelii) jest Jezus Chrystus (Jego czyny, nauczanie, 

męka i zmartwychwstanie) a także początki Kościoła.  
 

10. Jak czytać Pismo Święte? Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego pod 

przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, tj. papieża i biskupów pozostających w komunii z 

następcą św. Piotra. Aby poznać, co Bóg chciał nam objawić poprzez Pismo Święte, trzeba uwzględnić 

intencje hagiografów (świętych pisarzy), by wiedzieć, co w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu 

spodobało się ich słowami ujawnić. Pismo Święte powinno więc być czytane i interpretowane w tym samym 

duchu, w jakim zostało napisane. Podczas czytania Pisma Świętego należy także uwzględnić treść i jakość 

całej Biblii, mając wzgląd na żywą Tradycję całego Kościoła oraz na analogię wiary (KO 12). Kościół zaleca 

czytanie Pisma Świętego we wspólnocie oraz dzielenie się treściami i doświadczeniami płynącymi z czytania 

słowa Bożego.  
 

11. W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu? Człowiek na Boże wezwanie 

odpowiada posłuszeństwem wiary.  
 

12. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć to przylgnąć osobowo do Boga i uznać całą prawdę, którą On objawił. 

Wierzyć to uznać jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.  
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ROZDZIAŁ II: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

 A. WIERZĘ W BOGA OJCA 
 

1. Co to jest Symbol wiary? Symbol wiary to krótka formuła, w której Kościół wyraża i przekazuje swoją 

wiarę. Inaczej, to zbiór podstawowych prawd wiary. Nazywa się go także Wyznaniem wiary lub Credo.  
 

2. Jakie są najstarsze i najważniejsze symbole wiary? Najstarsze symbole wiary to symbole chrzcielne, w 

których prawdy wiary są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej. Następne to: 

Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego, i Symbol Nicejsko-

Konstantynopolitański, będący owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych.  
 

3. Jakie jest podstawowe stwierdzenie w Wyznaniu wiary? Podstawowym stwierdzeniem w Wyznaniu 

wiary są słowa: Wierzę w Boga Ojca i Jego Syna oraz Ducha Świętego. 
 

4. Jakie jest imię Boga i co ono oznacza? Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi na jego prośbę: „Jestem, 

który jestem”. W tym imieniu Bóg objawia się jako Ten, który jest przy swoim ludzie, aby go zbawić; jako 

Bóg przebaczający grzesznikom - Bóg miłosierny i litościwy; jako Ten, który przekracza świat i historię; 

który uczynił niebo i ziemię; który jest bez początku i bez końca i który zarazem jest Prawdą i Miłością.  
 

5. Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego? Centralną tajemnicą naszej wiary i 

naszego życia jest tajemnica Trójcy Świętej oraz tajemnica Wcielenia Syna Bożego i spełnienia przez Niego 

Jego misterium Paschalnego.  
 

6. Co Jezus Chrystus objawił o tajemnicy Boga? Jezus objawił, że Bóg jest Ojcem. Nie tylko jako 

Stwórca, lecz przede wszystkim w relacji do swojego Jedynego Syna. Objawił to między innymi tymi 

słowami: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”, 

oraz wydaniem siebie na śmierć krzyżową, z której Ojciec Go wskrzesił.  
 

7. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią odrębną Osobą Trójcy Świętej. Jest On z Ojcem i 

Synem tym samym jednym Bogiem. Jest On równy Ojcu i Synowi. Posłanie Osoby Ducha po uwielbieniu 

Jezusa objawiło w pełni tajemnicę Trójcy Świętej.  
 

8. Jak działają trzy Osoby Boskie? Tak jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak mają 

również jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba Boska wypełnia wspólne dzieło według swojej 

osobowej właściwości. Całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek 

ich rozdzielenia.  
 

9. Jaką prawdę wyraża Kościół, wierząc w Trójcę Świętą? Wierząc w Trójcę Świętą, wierzymy w 

jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda z Osób Boskich jest całym Bogiem. 

Różnią się między sobą relacjami pochodzenia lub inaczej: rozróżnienie Osób Boskich polega na relacjach, 

w jakich pozostaje każda z nich w stosunku do innych: Ojciec jest Tym, który rodzi Syna; Syn Tym, który 

jest rodzony przez Ojca; Duch Święty Tym, który pochodzi od Ojca i Syna.  
 

10. Co to jest Opatrzność Boża? Boża Opatrzność to zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje 

stworzenie do doskonałości. Stworzenie ma dopiero osiągnąć doskonałość, do której Bóg ją przeznaczył. 

Troska Opatrzności Bożej obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata 

i historii. Bóg daje ludziom możliwość uczestniczenia w swojej Opatrzności, powierzając im 

odpowiedzialność za czynienie sobie ziemi poddaną i za panowanie nad nią  
 

11. Kim są Aniołowie i jakie jest ich zadanie? Aniołowie to stworzenia czysto duchowe, niecielesne, 

niewidzialne i nieśmiertelne. To stworzenia osobowe, posiadające rozum i wolę. 

• Jako wysłannicy Boga zwiastują zbawienie i służą wypełnieniu zamysłu Bożego  

• Kontemplują „oblicze Ojca... który jest w niebie”  

• Adorowali i służyli Jezusowi Chrystusowi, od momentu Wcielenia do Wniebowstąpienia  

• Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, służąc Mu podczas sądu  

• Wierni przyzywają ich opieki i wstawiennictwa oraz czczą ich pamięć w liturgii. 
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12. Co to znaczy, że człowiek został stworzony „na obraz Boży” (Rdz 1,27)? Prawda ta oznacza, że tylko 

człowiek (spośród wszystkich stworzeń) jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i 

miłość. Posiada godność osoby i dlatego jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób 

dobrowolny dawać siebie drugiemu człowiekowi oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Człowiek jest 

przeznaczony do odtwarzania w sobie obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem - obrazem „Boga 

niewidzialnego” - a przez to umożliwił komunię człowieka z Bogiem 
 

13. Jakiego rodzaju istotą jest osoba ludzka? Osoba ludzka jest równocześnie istotą cielesną i duchową. 

Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, 

ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem 

żywym i ludzkim. Dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga i jest nieśmiertelna.  
 

14. Kim jest Szatan i do czego zmierza jego działanie? Szatan lub diabeł to upadły anioł, to duch 

stworzony, który w wolnym wyborze radykalnie i nieodwołalnie odrzucił Boga i Jego Królestwo. Pismo 

Święte nazywa go „ojcem kłamstwa” i „zabójcą”. To on uwiódł człowieka i doprowadził go do 

nieposłuszeństwa Bogu przez wybór poznania dobra i zła niezależnie od Boga. To sprowadziło na człowieka 

śmierć. Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa, a jego działanie powoduje 

wielkie szkody, natury duchowej i fizycznej, dla każdego człowieka i dla społeczeństwa. Moc Szatana jest 

jednak skończona, ponieważ jest on stworzeniem. Bóg jest mocniejszy od Niego. 
 

15. Czym był pierwszy grzech człowieka? Człowiek, zwiedziony przez kusiciela, sięgnął po owoc drzewa 

poznania dobra i zła. Był to wyraz nieposłuszeństwa wobec Boga oraz braku zaufania do Bożej dobroci i 

braku gotowości podporządkowania się zamysłowi Boga. Popełniając ten grzech, człowiek postawił siebie 

poza Bogiem i wzgardził Nim, wybrał siebie samego przeciw Bogu, a przez to przeciw swemu dobru. 

Zwiedziony przez Szatana, chciał „być jak Bóg”. 
 

16. Jakie są konsekwencje pierwszego grzechu człowieka dla ludzkości? Pierwszy grzech człowieka stał 

się grzechem wszystkich jego potomków. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest tajemnicą, której nie 

możemy w pełni zrozumieć. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny; 

jest grzechem „zaciągniętym”, a nie „popełnionym”, jest stanem, a nie aktem. Adam i Ewa popełnili grzech 

osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie 

przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej, pozbawionej 

pierwotnej świętości i sprawiedliwości.  
 

17. Jakie są skutki grzechu pierworodnego dla każdego człowieka? Przez grzech pierwszych rodziców 

Szatan uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem. Grzech pierworodny pociąga za sobą „niewolę 

pod panowaniem tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła”. Natura ludzka została zraniona w swoich 

siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz nabyła skłonność do grzechu, którą 

nazywa się pożądliwością.  
 

18. Jak Bóg zareagował na pierwszy grzech człowieka? Bóg nie opuścił człowieka po jego grzechu. 

Zapowiedział zwycięstwo nad złem oraz podniesienie człowieka z upadku (Protoewangelia). Zwycięstwo to 

wypełniło się w nowym Adamie - Jezusie Chrystusie, który przez posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej 

naprawił nieposłuszeństwo Adama.  

  

 B. WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO 

 

19. Co to jest Dobra Nowina? Dobra Nowina jest ogłoszeniem prawdy (wiadomości), że Jezus Chrystus 

umarł i zmartwychwstał. Umarł z powodu naszych grzechów i zmartwychwstał dla naszego 

usprawiedliwienia 
 

20. Co oznacza imię „Jezus”? „Jezus” w języku hebrajskim oznacza „Bóg zbawia”. Imię to wyraża 

zarówno tożsamość, jak i posłanie Jezusa Chrystusa: „zbawi... lud od jego grzechów”. Apostoł Piotr 

stwierdził, że „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. 
 

21. Co oznacza imię „Chrystus”? „Chrystus” to greckie słowo, które znaczy „namaszczony” (po hebrajsku 

„mesjasz”). Jezus jest Chrystusem, ponieważ został posłany przez Boga Ojca i namaszczony Duchem 

Świętym dla zrealizowania misji odkupienia człowieka.  
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22. Co oznacza tytuł „Syn Boży” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa? Tytuł „Syn Boży” wskazuje na 

jedyną i niepowtarzalną relację Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Jezus sam siebie przedstawia jako Syna, 

który zna Ojca. Jezus jest jedynym Synem Ojca. Wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym jest konieczna, 

by być chrześcijaninem. Od początku wyznanie to stanowiło centrum wiary apostolskiej, którą najpierw 

wyznał sam Piotr Apostoł.  
 

23. Co oznacza tytuł „Pan” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa? Nazywając Jezusa „Panem” (greckie 

„Kyrios”), uznajemy Go za Boga, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Boski tytuł Pana, obecny w 

pierwszych wyznaniach wiary Kościoła, objawia, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują 

także Jezusowi, ponieważ istnieje On „w postaci Bożej” . Jezus jest Panem świata i historii, może być także 

Panem człowieka, jeśli ten podda się Jemu w wolności. 
 

24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi 

Dziewicy i stał się człowiekiem: 

• aby nas zbawić i pojednać z Bogiem przez wzięcie na siebie skutków ludzkiego grzechu (grzechu 

pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych)  

• aby objawić nam miłość Bożą 

• aby być dla nas wzorem oddania się Bogu Ojcu  

• by uczynić nas uczestnikami Boskiej natury  
 

25. Co oznacza słowo „Wcielenie”? Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt przyjęcia przez Syna Bożego 

natury ludzkiej. Syn Boży, pozostając Bogiem, stał się człowiekiem. To tajemnica przedziwnego 

zjednoczenia w Nim natury Boskiej i natury ludzkiej.  
 

26. Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Jezus 

Chrystus, nie przestając być Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem. Oznacza to, że żył jak człowiek, 

cierpiał i umarł. Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, 

nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.  
 

27. Co oznacza wyrażenie: Jezus począł się z Ducha Świętego? Wyrażenie to oznacza, że Duch Święty 

sprawił, że w łonie Maryi Dziewicy wieczny Syn Ojca począł się jako człowiek. Dokonało się to bez udziału 

mężczyzny. 
 

28. Na jakiej podstawie mówimy, że Maryja jest prawdziwie Matką Boga? Ten, którego Maryja poczęła 

z Ducha Świętego jako człowieka i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie przestał być 

wiecznym Synem Ojca, czyli Bogiem. Kościół na tej podstawie wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką 

Bożą (greckie Theotokos).  
 

29. W czym wyraziło się posłuszeństwo wiary Maryi? Posłuszeństwo wiary Maryi wyraziło się w zgodzie 

na to, by stać się Matką Jezusa. W ten sposób całą swoją istotą przyjęła Bożą wolę zbawienia, oddała się 

całkowicie osobie i dziełu swego Syna; pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim służyła 

tajemnicy Odkupienia.  
 

30. O jakich misteriach (tajemnicach) życia Jezusa mówi Symbol wiary i jakie wydarzenia Jego życia 

składają się na te misteria? Symbol wiary mówi o dwóch misteriach życia Jezusa Chrystusa: o misterium 

Wcielenia (poczęcie i narodzenie) i misterium Paschy (męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zstąpienie do 

piekieł,  zmartwychwstanie, wniebowstąpienie). Nie mówi wprost o ukrytym i publicznym życiu Jezusa. 

Całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa wyjaśniają artykuły wiary dotyczące Wcielenia i Paschy.  
 

31. Co to znaczy, że całe życie Jezusa Chrystusa jest misterium? Wszystko, co miało miejsce w życiu 

Jezusa, było odniesione do misterium Jego Paschy. Czyny, cuda i słowa Jezusa prowadziły do objawienia, że 

„w Nim... mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9). To, co było widzialne w ziemskim życiu 

Jezusa prowadziło do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i Jego odkupieńczego posłania.  
 

32. O jakich misteriach dziecięctwa Jezusa mówią Ewangelie i czego przez nie nauczają? Misteria 

dziecięctwa Jezusa, przedstawione w Ewangeliach, są następujące: 

• misterium Bożego Narodzenia (chwała nieba objawia się w słabości dziecka i w ubóstwie); 

• « obrzezanie Jezusa (znak włączenia Go do ludu Przymierza i figura chrztu); 
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• objawienie (epifania) (ukazanie się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata); 

• ofiarowanie w świątyni (wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego 

Zbawcy; Jezus ukazany jako „światło narodów”, „chwała Izraela” i „znak sprzeciwu”); 

• ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek (całe życie Jezusa będzie naznaczone prześladowaniami; Jego 

powrót z Egiptu przypomina wydarzenie Wyjścia i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela).  
 

33. Jaką naukę przekazuje nam ukryte życie Jezusa w Nazarecie? Poddanie Jezusa Maryi i Józefowi jest 

ziemskim obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu niebieskiemu. Podczas ukrytego życia w 

Nazarecie Jezus dzielił sytuację większości ludzi: prowadził zwykłe, codzienne życie we wspólnocie, 

utrzymywał się z pracy rąk, uczestniczył w żydowskim życiu religijnym poddanym Prawu Bożemu.  
 

34. Jakie są misteria publicznego życia Jezusa? Misteria publicznego życia Jezusa to: 

 chrzest w Jordanie,         

 kuszenie na pustyni, 

 głoszenie Królestwa Bożego, 

 przemienienie na Górze Tabor, 

 droga i wjazd do Jerozolimy.  
 

35. Jakie znaczenie ma przyjęcie przez Jezusa chrztu nawrócenia od Jana? Przyjmując chrzest 

nawrócenia od Jana, Jezus - sam będąc bez grzechu - pozwolił zaliczyć się do grzeszników, uprzedził chrzest 

swojej krwawej śmierci na odpuszczenie grzechów i poddał się całkowicie woli swego Ojca. Chrzest Jezusa 

w Jordanie to moment objawienia Go jako Mesjasza Izraela i Syna Bożego oraz przyjęcia i zapoczątkowania 

przez Niego posłania cierpiącego Sługi.  
 

36. Jaką wymowę ma kuszenie Jezusa na pustyni? Kuszenie na pustyni ukazuje Jezusa jako pokornego 

Mesjasza, który odnosi zwycięstwo nad Szatanem przez całkowite posłuszeństwo woli Bożej. Jezus odpiera 

ataki Szatana, które streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na pustyni  
 

37. Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie Bożym, głoszonym i urzeczywistnionym przez 

Jezusa, a do kogo ono już należy? Do uczestnictwa w Królestwie Bożym, które głoszone jest najpierw 

dzieciom Izraela, zaproszony jest każdy i człowiek. Jezus zaprasza grzeszników do stołu Królestwa, 

wzywając ich do nawrócenia i jednocześnie ukazując im miłosierdzie Ojca. Królestwo Boże już należy do 

ubogich i maluczkich, gdyż oni najłatwiej przyjmują Ewangelię. Jezus z nimi się utożsamia  
 

38. W jaki sposób Jezus ukazuje i urzeczywistnia Królestwo Boże? Jezus ukazuje Królestwo Boże 

poprzez swoje słowa, czyny i znaki objawiające, że ono jest w Nim obecne, a także przez posłanie swoich 

uczniów. Urzeczywistni przyjście swego Królestwa przede wszystkim przez misterium swojej Paschy: przez 

śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.  
 

39. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa na górze w obecności Piotra, Jakuba i Jana? 

Przemienienie Jezusa miało na celu umocnienie wiary Apostołów ze względu na Jego przyszłą mękę. Przed 

męką Jezus przez chwilę ukazał swoją Boską chwałę i wskazał, że aby „wejść do swej chwały”, musi przejść 

przez krzyż w Jerozolimie. Wszystkim wierzącym Przemienienie daje przedsmak chwalebnego przyjścia 

Chrystusa, „który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała”. Przypomina 

też, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego”  
 

40. Na co wskazuje droga i wjazd Jezusa do Jerozolimy? Postanowienie Jezusa udania się do Jerozolimy 

zaznacza Jego gotowość na śmierć. W drodze Jezus trzykrotnie zapowiadał swoją mękę i swoje 

zmartwychwstanie. Wjazd do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz, przyjęty w 

swoim mieście przez dzieci i pokornych sercem, idzie wypełnić przez Paschę swojej śmierci i swojego 

zmartwychwstania.  
 

41. Co to jest misterium Paschalne Jezusa Chrystusa i jakie ma znaczenie dla wiary chrześcijańskiej? 

Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa to Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie oraz dar 

Ducha Świętego. Znajduje się ono w centrum Dobrej Nowiny i w centrum wiary chrześcijańskiej: zbawczy 

zamysł Boga wypełnił się „raz jeden” przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa.  
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42. Z powodu jakich oskarżeń Jezus został skazany na śmierć? Jezus został skazany na śmierć z powodu 

oskarżeń religijnych. Zarzucano Jezusowi przede wszystkim: 

• działalność przeciw Prawu, 

• podważanie centralnego znaczenia Świątyni Jerozolimskiej, 

• występowanie przeciw wierze w Jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym.  
 

43. Jakie są owoce śmierci Jezusa na krzyżu, czyli ofiarowania siebie samego Ojcu? Chrystus poprzez 

swoją śmierć na krzyżu: 

• pokonuje lęk przed śmiercią, biorąc na siebie skutki grzechu pierworodnego 

• wypełnia ostateczne odkupienie ludzi przez zgładzenie grzechu świata  

• dokonuje pojednania człowieka z Bogiem przez odpuszczenie grzechów przywraca człowiekowi 

komunię z Bogiem i uzdalnia wierzących do życia w jedności (komunii).  
 

44. Co oznacza, że „Jezus zstąpił do piekieł”? Zstąpienie Jezusa do piekieł oznacza:  

• że po swojej śmierci, której doświadczył jak wszyscy ludzie, a przed zmartwychwstaniem przebywał 

w krainie umarłych; że wyzwolił oczekujące swego Wyzwoliciela dusze sprawiedliwych, które Go 

poprzedziły; 

• że całkowicie zostało wypełnione ewangeliczne głoszenie zbawienia: Jezus zstąpił tam jako 

Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom; dzieło odkupienia zostało rozciągnięte na 

wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc, aby wszyscy zbawieni stali się uczestnikami 

Odkupienia. 
 

45. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa? Zmartwychwstanie Jezusa 

jest kulminacyjną prawdą naszej wiary i stanowi, tak samo jak Krzyż, istotną część misterium Paschalnego. 

Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne zostało nam przekazane na podstawie znaku pustego grobu i 

spotkań Apostołów z Chrystusem Zmartwychwstałym. Pozostaje jednak tajemnicą wiary, gdyż przekracza 

wymiar zwykłej historii, zwykłego wydarzenia historycznego.  
 

46. Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi 

ośrodek chrześcijańskiej wiary. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze nauczanie i 

próżna byłaby nasza wiara” . Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: 

• potwierdziło to, co Chrystus czynił i czego nauczał; 

• wypełniło obietnice Starego Testamentu i obietnice samego Jezusa  

• potwierdziło prawdę o Boskości Jezusa; 

• jest wypełnieniem misterium Wcielenia Syna Bożego, według wiecznego zamysłu Ojca; 

• otworzyło nam dostęp do nowego życia przez usprawiedliwienie (odpuszczenie grzechów), które 

przywraca nam łaskę Bożą; 

• jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania  
 

47. Co przedstawia Wniebowstąpienie? Wniebowstąpienie to prawda wiary, która mówi o tym, że po 

czterdziestu dniach od swego Zmartwychwstania Chrystus wstąpił do nieba i odtąd zasiada po prawicy Ojca. 

W niebie Chrystus „żyje, aby się wstawiać za tymi, którzy przez Niego zbliżają się do Boga”. Chrystus, jako 

nasza Głowa, wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki Kościoła, 

czyli Ciała, którego On jest Głową, również tam wejdziemy 
 

48. Co dokona się wraz z Paruzją Chrystusa? Z Paruzją Chrystusa będą związane następujące 

wydarzenia: 

• tryumf Królestwa Chrystusa, który poprzedzą ostatnie ataki mocy zła - ale właśnie wtedy wszystkie 

rzeczy tego świata zostaną poddane Chrystusowi;  

• ostateczny triumf dobra nad złem w dzień sądu; 

• sąd nad żywymi i umarłymi.  
 

49. Co oznaczają słowa: Chrystus będzie sądził żywych i umarłych? Sąd nad żywymi i umarłymi, 

jakiego dokona chwalebny Chrystus na końcu czasów, objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu 

człowiekowi w zależności od jego uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski. Przez odrzucenie łaski 

w tym życiu każdy osądza już samego siebie, otrzymuje według swoich uczynków i może nawet potępić się 

na wieczność. Chrystus, któremu Ojciec przekazał cały sąd, przyszedł zbawić i dać życie, które w Nim jest  
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 C. WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

50. Co wyznajemy o Duchu Świętym w Credo (Symbol Nicejsko- -Konstantynopolitański) 

recytowanym podczas Mszy Świętej? W Credo wyznajemy: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 

który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił 

przez proroków.  
 

51. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? „Duch Święty” to imię własne Trzeciej Osoby Trójcy 

Świętej. Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletem (co zazwyczaj tłumaczy się Pocieszyciel; i Duchem 

Prawdy. Ponadto w listach Apostoła Pawła znajdują się określenia: Duch obietnicy, Duch przybrania za 

synów, Duch Chrystusa, Duch Pana, Duch Boży. Piotr Apostoł mówi także o Duchu chwały  
 

52. Jakie są symbole Ducha Świętego? Symbole Ducha Świętego to: woda (żywa woda), namaszczenie 

(namaszczenie olejem) i pieczęć (naznaczenie pieczęcią), ogień, obłok i światło, ręka (włożenie rąk), palec 

(Jezus „palcem” Bożym wyrzuca złe duchy, gołębica. 
 

53. Jakie są dary Ducha Świętego? Dary Ducha Świętego to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, 

pobożność, bojaźń Boża. Są one trwałymi  dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za 

poruszeniami Ducha Świętego.  
 

54. Czym są charyzmaty? Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego (łaskami) udzielonymi 

poszczególnym wiernym dla dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu 

budowania Kościoła. Prawdziwą miarą charyzmatów jest miłość. Rozeznawanie charyzmatów należy do 

pasterzy Kościoła.  
 

55. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy (pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa)? W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku 

wraz z Maryją. Zesłanie Ducha Świętego to owoc Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w których 

objawiła się pełna uległość Wcielonego Syna Bożego wobec Ojca i pełnia działania Ojca wobec Syna przez 

wskrzeszenie Go z martwych. W dniu Pięćdziesiątnicy ten Duch zostaje udzielony Apostołom a następnie 

wierzącym w Jezusa Chrystusa. W tym dniu została w pełni objawiona Trójca Święta. Od tego dnia 

zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą; w pokorze ciała i 

w wierze uczestniczą oni już w komunii Trójcy Świętej.  
 

56. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół. Duch 

Święty uprzedza ludzi swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa; ukazuje im zmartwychwstałego Pana, 

przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania; 

uobecnia misterium Chrystusa w liturgii, szczególnie w Eucharystii, aby nim żyli świadomi pojednania i 

komunii z Bogiem oraz przeżywali komunię z bliźnimi i by przynosili „obfity owoc” Bożej miłości w swoim 

życiu. 
 

57. Jakie są owoce Ducha Świętego? Owoce Ducha Świętego to: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. „Duch jest naszym życiem”; im bardziej wyrzekamy 

się siebie, tym bardziej „stosujemy się do Ducha. 
 

58. Co oznacza słowo „Kościół”? Słowo „Kościół”, z greckiego „ekklesia”, oznacza „zwołanie”. Kościół 

jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w 

odniesieniu do zgromadzenia przed Bogiem ludu wybranego, przede wszystkim pod górą Synaj, gdzie Izrael 

otrzymał Prawo i został ustanowiony przez Boga jego świętym ludem. Pierwsza wspólnota chrześcijan, 

określając się jako „Kościół”, uznała się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia.  
 

59. Jak Jezus Chrystus zakładał Kościół? Pan Jezus dał początek swojemu Kościołowi poprzez głoszenie 

Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o nadejściu Królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie. 

• Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i obecności Chrystusa. Zalążkiem i początkiem 

Królestwa są ci, których Jezus zgromadził wokół siebie, uczył nowego sposobu postępowania i 

modlitwy i którzy byli świadkami Jego Męki i Zmartwychwstania. 

• Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę - wybrał Dwunastu z Piotrem jako ich głową. Dwunastu 

oraz inni uczniowie uczestniczyli w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy i w Jego losie. 
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• Kościół narodził się z całkowitego daru Boga Ojca udzielonego w Chrystusie dla naszego zbawienia. 

Jest nim Duch Święty. To On daje nam udział w komunii z Bogiem i z ludźmi, uprzedzonej w 

ustanowieniu Eucharystii, zrealizowanej na Krzyżu i spełniającej się w Kościele. 

Całe ziemskie życie Jezusa było skierowane na powołanie ludu Nowego Przymierza, Kościoła zrodzonego w 

zamyśle Ojca, zapowiedzianego i przygotowanego w Starym Przymierzu, ukazanego przez Ducha Świętego, 

zmierzającego do pełni w chwale. Chrystus nadal w ciągu wieków buduje Kościół, jako jego Głowa, w 

łączności ze swoim Duchem. 
 

60. Jakie jest posłanie Kościoła? Kościół, będąc znakiem jedności, zwołuje wszystkich ludzi do zbawienia, 

czyli obwieszcza im zbawienie dokonane w Jezusie Chrystusie. Kościół jest więc ze swej natury misyjny. 

Jest posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami, Jego uczniami. Kościół 

otrzymał posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów. 

Pierwszym celem Kościoła jest bycie sakramentem (czyli znakiem i narzędziem) wewnętrznego 

zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego. Kościół jest znakiem i narzędziem pełnej 

realizacji tej jedności, która musi się jeszcze wypełnić.  
 

61. Jakim ludem jest Kościół? Kościół jest Ludem Bożym, ponieważ spodobało się Bogu uświęcać i 

zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz ustanowić ich jako lud zgromadzony w jedności z Ojcem, Synem i 

Duchem Świętym.  
 

62. Czym charakteryzuje się Lud Boży? 

• Jest Ludem Boga, ponieważ Bóg nabył dla siebie tych, którzy wskutek grzechu rozproszyli się, idąc 

za „obcymi bogami” (idolami), i nie byli kiedyś Jego ludem  

• Głową tego Ludu jest Jezus Chrystus. 

• Człowiek staje się członkiem tego Ludu przez wiarę w Chrystusa i przez chrzest  

• Członkowie Ludu Bożego mają udział w godności i wolności synów Bożych. 

• « Prawem Ludu Bożego jest nowe przykazanie miłości  

• Jest on posłany, aby być solą ziemi i światłem świata  

• Jego celem jest realizacja (urzeczywistnienie) Królestwa Bożego, zapoczątkowanego na ziemi przez 

samego Boga. 
 

63. W jakich trzech funkcjach Chrystusa uczestniczy Lud Boży? Lud Boży uczestniczy w funkcji 

kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski 
 

64. Jakie są podstawowe przymioty Kościoła? Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Te 

cztery podstawowe przymioty Kościoła są ze sobą nierozerwalnie połączone, wskazują na istotne rysy 

Kościoła i jego posłania. Wiarą uznajemy, że Kościół otrzymuje je z Boskiego źródła. Jednocześnie Kościół 

jest powołany do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów.  
 

65. Kto należy do Kościoła katolickiego, czyli powszechnego? Do Kościoła katolickiego, czyli 

powszechnego, należą ci, którzy zostali ochrzczeni w wierze katolickiej. Do Kościoła też są 

przyporządkowani inni wierzący w Chrystusa oraz wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani 

do zbawienia.  
 

66. W czym się przejawia przynależność do Kościoła katolickiego? Przynależność do Kościoła 

katolickiego przejawia się w przyjmowaniu Objawienia Bożego oraz w przyjmowaniu w całości nauczania 

Kościoła i wszystkich ustanowionych w nim środków zbawienia i w pozostawaniu w jego widzialnym 

organizmie w łączności z Chrystusem kierującym Kościołem przez papieża i biskupów. Łączność ta polega 

na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty.  
 

67. Co oznacza stwierdzenie: poza Kościołem nie ma zbawienia? Sformułowane w sposób pozytywny 

oznacza, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa-Głowy poprzez Kościół, który jest Jego Ciałem. 

Natomiast sformułowane w sposób negatywny mówi o tym, że nie mogliby zostać zbawieni ludzie, którzy 

poznawszy, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny do 

zbawienia, mimo to nie chcieliby tego uznać, przystąpić do niego bądź też w nim wytrwać. Stwierdzenie to 

nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła.  
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68. Do jakich zadań Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele i kogo się do niej zalicza? Chrystus 

ustanowił w Kościele hierarchię dla pasterzowania Ludowi Bożemu, czyli dla prowadzenia go według woli 

Pana Boga, i dla ustawicznego pomnażania tego Ludu. Pasterze mają na celu dobro całego Ciała i służą 

braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego, osiągnęli zbawienie. To swoje posłanie, otrzymane 

od Chrystusa, realizują przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów oraz innych obrzędów, przez 

które Bóg udziela swych łask, wreszcie przez kierowanie Kościołem jako wspólnotą wierzących. Wypełniają 

więc misję nauczania, uświęcania i rządzenia. Hierarchię kościelną tworzą pasterze różnych stopni: biskup 

Rzymu, czyli papież, wszyscy pozostali biskupi, prezbiterzy i diakoni.  
 

69. Kto z ludzi posiada pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele? Najwyższą, 

pełną, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele ma biskup Rzymu, który jest nazywany papieżem. Jest 

On następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła; jest zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Ludu Bożego.  
 

70. Jakie jest zadanie Kolegium Biskupów? Kolegium Biskupów jest podmiotem najwyższej i pełnej 

władzy w całym Kościele, ale nie może wypełniać tej władzy inaczej, jak tylko w jedności z biskupem 

Rzymu. Kolegium Biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na soborze 

powszechnym, który zatwierdza lub przynajmniej uznaje papież.  
 

71. Komu Chrystus udzielił charyzmatu nieomylności w Kościele? Charyzmatu nieomylności udzielił 

Chrystus pasterzom, to znaczy biskupowi Rzymu - głowie Kolegium Biskupów, gdy ogłasza definitywnym 

aktem naukę dotyczącą wiary i moralności. Nieomylność przysługuje także Kolegium Biskupów, gdy wraz z 

następcą Piotra sprawuje najwyższy Urząd Nauczycielski, przede wszystkim na soborze powszechnym 
 

72. Jakie jest powołanie wiernych świeckich? Powołaniem wiernych świeckich jest szukanie Królestwa 

Bożego przez takie zajmowanie się sprawami świeckimi i takie kierowanie nimi, by spełniał się w nich 

zamysł Boży. Wezwani przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania mają obowiązek i prawo, 

indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, do takiego działania, by orędzie zbawienia zostało 

poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi.  
 

73. W jaki sposób wierni świeccy uczestniczą w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa? 

• W misji kapłańskiej uczestniczą poprzez składanie duchowych ofiar, czyli podporządkowywanie całego 

swego życia i działania Duchowi Jezusa Chrystusa. Wyraża się to w ich uczynkach, modlitwach, 

apostolskich przedsięwzięciach, w życiu małżeńskim i rodzinnym, w codziennej pracy, wypoczynku 

ducha i ciała, a także w cierpliwym znoszeniu utrapień życia. Ofiary te składają Ojcu w 

eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. 

• W misji prorockiej uczestniczą poprzez ewangelizację, tzn. przez głoszenie Chrystusa zarówno 

świadectwem życia, jak i słowem. Ewangelizacja podejmowana przez świeckich nabiera szczególnej 

skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach życia. 

• W misji królewskiej uczestniczą przez zaparcie się siebie oraz przez święte życie, mając moc 

pokonywania w sobie samych panowania grzechu. Żyjąc w ten sposób, uzdrawiają istniejące w świecie 

struktury, układy i warunki, gdy one skłaniają do grzechu, by wszystko stosowało się do norm 

sprawiedliwości i prawdy Ewangelii. 
 

74. Co to znaczy, że Maryja jest Matką Kościoła? Maryja jest Matką Kościoła przez to, że w szczególny 

sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość dla odnowienia 

nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Jest Matką Kościoła w ekonomii (porządku) łaski. Jest pełnym i 

doskonałym wzorem oddania się Bogu. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie: 

począwszy od aktu zgody, którą wyraziła przy Zwiastowaniu i którą zachowała bez wahania pod Krzyżem aż 

do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Maryja, wzięta do nieba, poprzez swoje 

wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego.  
 

75. Dlaczego Maryja jest nazywana figurą Kościoła? Maryja jest figurą (typicznym wyrażeniem) 

Kościoła przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego 

natchnienia Ducha Świętego. Jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości.  
 

76. Kto udzielił Kościołowi władzy odpuszczania grzechów? Chrystus Zmartwychwstały, który dał 

Apostołom Ducha Świętego, udzielił im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: „Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.  
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77. Co to znaczy, że nasze ciała zmartwychwstaną? Po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, 

ale na nowo otrzymają życie także nasze śmiertelne ciała. To, w jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie ciała, 

przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie, jest dostępne tylko w wierze. 
 

78. Jaki jest chrześcijański sens śmierci fizycznej? Dzięki Chrystusowi śmierć ma sens pozytywny: 

• przez chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny „umarł z Chrystusem”, by żyć nowym życiem. 

Oznacza to śmierć „starego człowieka” (żyjącego dla siebie) i powołanie do życia „nowego 

człowieka”, który żyje dla Boga i dla bliźnich; 

• jeżeli śmierć fizyczną przeżywamy w łasce, dopełnia się w ten sposób nasze wszczepienie w Chrystusa 

w Jego akcie odkupieńczym; 

• w śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie, śmierć chrześcijanina może być przeżywana jako akt 

posłuszeństwa i miłości wobec Ojca, na wzór Chrystusa  

• jest rozumiana przez chrześcijan jako zmiana życia, a nie jego koniec  
 

79. Co znaczy: wierzyć w życie wieczne? Wierzyć w życie wieczne, to wierzyć, że śmierć fizyczna nie 

kończy życia, ale je zmienia. To wierzyć także, że już teraz - jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa i słuchamy 

Jego słowa oraz spożywamy Jego Ciało i pijemy Jego Krew - mamy życie wieczne. Życie wieczne nie 

wynika z naszego życia i woli utrzymania tego życia, lecz z naszego związku z Jezusem Chrystusem. Wiara 

w życie wieczne łączy się z wiarą w sąd szczegółowy, w niebo, w końcowe oczyszczenie, czyli czyściec, w 

piekło i w sąd ostateczny.  
 

80. Na czym polega sąd szczegółowy? Sąd szczegółowy polega na odniesieniu do Chrystusa życia każdego 

człowieka (w jego nieśmiertelnej duszy zaraz po śmierci) i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo 

otwiera bezpośrednio wejście do nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Nowy Testament 

wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary  
 

81. Czym jest niebo? Niebo to komunia życia i miłości z Trójcą Świętą, z Dziewicą Maryją, z aniołami i z 

wszystkimi świętymi. To szczęśliwa wspólnota tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z 

Chrystusem. Pismo Święte mówi o tej szczęśliwej komunii w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, 

wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj; „To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 

ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”  
 

82. Co to jest czyściec? Czyściec jest końcowym oczyszczeniem wybranych, które jest czymś całkowicie 

innym niż kara potępionych. Dotyczy ludzi po śmierci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie 

są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż już pewni swego wiecznego zbawienia. Kościół od początku czcił 

pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce przez modlitwę za nich, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, 

by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga.  
 

83. Na czym polega piekło? Piekło to stan ostatecznego (samo)wykluczenia z jedności z Bogiem i 

świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Bóg nikogo nie przeznacza do piekła, 

dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca 

życia  
 

84. Kiedy nastąpi, na czym będzie polegał i co objawi Sąd Ostateczny? 

• Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę 

sądu, tylko On decyduje o jego nadejściu. 

• Będzie polegał na tym, że „ci, którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy 

pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia”. Zostanie ujawniona prawda o relacji każdego 

człowieka z Bogiem, zostanie ujawnione to, co każdy uczynił dobrego, i to, czego zaniechał w czasie 

swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami. 

• Sąd Ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami 

popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. 
 

85. Co znaczy słowo „amen”, które kończy wyznanie wiary, i jaką ma wymowę? W języku hebrajskim 

„amen” pochodzi od rdzenia czasownika „wierzyć”. Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. 

Końcowe „amen” w Credo podejmuje i potwierdza jego pierwsze słowo „wierzę”. Wierzyć to znaczy 

odpowiadać „amen” na słowa, obietnice, przykazania Boże; powierzyć się całkowicie Chrystusowi, który 

sam jest „Amen”  
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ROZDZIAŁ III - SYMBOLE WIARY I OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA 

 

• Symbol Apostolski 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 

jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod 

Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, 

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i 

umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

• Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i 

niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest 

zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 

prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas 

ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i 

stał  się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie 

przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha 

Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 

uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski 

Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia 

wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 

• Ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd, niebo albo piekło.  
 

1. Czym jest liturgia? Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, przede wszystkim Jego misterium 

Paschalnego, przez które wypełnił On dzieło naszego zbawienia. Przez liturgię Chrystus kontynuuje w 

swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. W celebracji liturgicznej Kościół, 

jako słuchające i celebrujące gromadzenie, uczy się bycia sługą na obraz swojego Pana, jedynego Liturga, 

uczestnicząc w Jego kapłaństwie (kult), które ma charakter prorocki (głoszenie słowa) i królewski (służba 

miłości).  
 

2. Kto celebruje liturgię? Liturgię celebruje cała wspólnota pod przewodnictwem ustanowionego liturga. 

W liturgii Kościół wyraża się jako Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową. Czynności liturgiczne w 

różny sposób dotyczą poszczególnych członków wspólnoty, zależnie od stopnia święceń, urzędów i 

czynnego udziału. W sprawowaniu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, 

powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów 

liturgicznych.  
 

3. Wokół czego koncentruje się życie liturgiczne Kościoła? Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje 

się wokół Ofiary eucharystycznej i pozostałych sakramentów oraz wokół słuchania słowa Bożego.  
 

4. Co to są sakramenty i co jest ich celem? Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi 

przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy 

widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu 

sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Celem 

sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa i oddawanie czci Bogu. W 

Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie 

chorych, sakrament święceń, małżeństwo.  
 

5. Z czego ukształtowana jest celebracja sakramentalna? Celebracja sakramentalna ukształtowana jest ze 

znaków i symboli. Znaki i symbole, w świetle wiary i ogarnięte mocą Ducha Świętego, stają się nośnikami 

zbawczego i uświęcającego działania Chrystusa. Odnoszą się do stworzenia (światło, woda, ogień), do życia 

ludzkiego (obmywanie, namaszczenie, łamanie chleba) i do historii zbawienia (obrzędy Paschy). Znaki 

liturgiczne są przekazywane w kontekście głoszonego słowa Bożego. Elementami (znakami) 

wspomagającymi są także: śpiew, muzyka oraz święte obrazy, zwłaszcza Chrystusa.  
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6. Jakie znaczenie w celebracji liturgicznej ma liturgia słowa, śpiew i muzyka? Liturgia słowa jest 

integralną częścią celebracji sakramentalnej. Poprzez słowa i czynności dokonuje się spotkanie - wyrażające 

się w słuchaniu słowa Bożego i w modlitewnym dialogu - dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i w Duchu 

Świętym. Celebracja wyraża się w słuchaniu słowa Bożego, które jest głoszone, i w zaangażowaniu wiary, 

która jest odpowiedzią na to słowo. Śpiew i muzyka uwydatniają piękno modlitwy, wprowadzają harmonię w 

uczestniczenie zgromadzenia i podkreślają uroczysty, sakralny charakter celebracji; spełniają swoją funkcję 

znaków tym wymowniej, im ściślej wiążą się z czynnością liturgiczną. Śpiew i muzyka nie są dodatkiem do 

liturgii, lecz stanowią jej integralną część. 
 

7. Który dzień w roku liturgicznym jest najstarszym i pierwszym dniem świątecznym? Najstarszym i 

pierwszym dniem świątecznym jest Wielkanoc (Pascha), czyli pamiątka przejścia Chrystusa ze śmierci do 

życia - pamiątka Jego Zmartwychwstania. Jest ona świętowana także w każdą niedzielę. Pamiątka 

Zmartwychwstania Chrystusa, to „dzień Pański, „pierwszy dzień tygodnia”, to „dzień, który Pan uczynił”, to 

„dzień, który nie zna zachodu” (liturgia bizantyjska). Niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego. 

Centrum tego dnia stanowi Eucharystia, ponieważ na „wieczerzy Pańskiej” cała wspólnota wiernych spotyka 

zmartwychwstałego Pana. To On właśnie zapraszają na swoją ucztę  
 

8. Czym jest Liturgia godzin? 

• Liturgia godzin to modlitwa całego Ludu Bożego rozłożona na poszczególne godziny dnia. Jutrznia 

jest modlitwą poranną; Nieszpory odprawia się w porze wieczornej, gdy dzień się już kończy; 

Godzinę czytań można odmawiać o każdej porze dnia, a nawet i poprzedniego dnia po odmówieniu 

Nieszporów i zapadnięciu nocy; Modlitwę w ciągu dnia można odmawiać jako przedpołudniową, 

południową lub popołudniową - zgodnie ze starodawną tradycją modlenia się w różnych godzinach 

dnia, nawet wśród pracy; Modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta, jest ostatnią modlitwą dnia, 

odmawianą przed spoczynkiem nocnym, nawet i po północy, jeśli tak się zdarzy. 

• Liturgia godzin to „prawdziwie głos Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca, to modlitwa 

Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca”. Każdy uczestniczy w niej według miejsca w Kościele i 

okoliczności życia: kapłani, ponieważ są powołani do wiernego trwania na modlitwie i służenia 

Słowu; zakonnicy i zakonnice przez charyzmat swego życia konsekrowanego; wszyscy wierni według 

swoich możliwości. Duszpasterze winni troszczyć się o to, by w niedziele i uroczyste święta 

odprawiać w kościołach z udziałem wiernych główne Godziny, zwłaszcza Nieszpory. Zaleca się, aby 

i świeccy sprawowali Liturgię godzin czy to z prezbiterami, czy na swoich zebraniach, czy nawet 

indywidualnie. 

• Liturgia godzin jest publiczną modlitwą Kościoła, w której wierni (duchowni oraz świeccy) sprawują 

królewskie kapłaństwo ochrzczonych. 

• Liturgia godzin pozostaje w związku z celebracją eucharystyczną i w pewnym sensie jest jej 

przedłużeniem. Poprzez Liturgię godzin misterium Chrystusa - Jego Wcielenie i Pascha celebrowane 

właśnie w Eucharystii - przenika i przemienia czas każdego dnia. Liturgia godzin jest tak pomyślana, 

aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcać przez uwielbienie Boga. Ta celebracja jest wyrazem 

wierności zaleceniom apostolskim, by „modlić się nieustannie”  
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ROZDZIAŁ IV -   SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA 
 

1. Jak Katechizm Kościoła katolickiego porządkuje sakramenty? Katechizm porządkuje sakramenty w 

trzech grupach:  

• sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), 

• sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), 

• sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (sakrament święceń, małżeństwo).  
 

CHRZEST 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). 
 

2. Czym dla chrześcijanina jest chrzest? Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. 

Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Jest 

fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych 

sakramentów. Według św. Pawła Apostoła człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa, 

zostaje z Nim pogrzebany i powstaje z martwych, aby wkroczyć w nowe życie. Chrzest jest sakramentem 

wiary, zawsze wiąże się z wiarą. Apostołowie i ich współpracownicy udzielali chrztu każdemu, kto wierzył 

w Jezusa. U wszystkich ochrzczonych (dzieci i dorosłych) po chrzcie wiara powinna wzrastać.  
 

3. Jakie są łaski chrztu? 

• Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy (grzech pierworodny, grzechy osobiste, a także wszelkie kary za 

grzechy). 

• Chrzest czyni ochrzczonego „nowym stworzeniem”, przybranym synem Bożym  

• Chrzest jednoczy z Chrystusem i włącza w Jego Kościół  

• Przez chrzest ochrzczeni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa; chrzest 

daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych  

• Chrzest jest podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również tymi, którzy nie są jeszcze 

w pełnej komunii z Kościołem katolickim. 

• Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego 

przynależności do Chrystusa, które konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim 

kulcie religijnym. Znamienia tego nie zmazuje żaden grzech, dlatego sakramentu chrztu udziela się jeden 

raz. Chrzest uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii 

Kościoła i do wypełniania ich kapłaństwa przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. 
 

4. Na czym polega istotny obrzęd chrztu? Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w 

wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i 

Ducha Świętego. Greckie baptizein (chrzcić) oznacza: zanurzyć, pogrążyć. Zanurzenie w wodzie jest 

symbolem pogrzebania katechumena (czyli tego, kto ma otrzymać chrzest) w śmierci Chrystusa, z której 

powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Tajemnica zanurzenia w śmierci 

Chrystusa jest bardziej czytelna, gdy chrztu udziela się przez całkowite zanurzenie.  
 

5. Kto może przyjąć chrzest? Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nieochrzczony, który w 

wierze wyrazi taką wolę. W przypadku dzieci tę wiarę i wolę wyrażają rodzice. Od początków Kościoła 

istniała instytucja katechumenatu, czyli przygotowania osób dorosłych do chrztu. Katechumeni byli 

prowadzeni do osiągnięcia dojrzałości w nawróceniu i wierze. Przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych 

odstępach czasu, byli wtajemniczani w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego. Z czasem zadania 

katechumenatu, który był instytucją w konkretnej wspólnocie kościelnej, przejęła głównie rodzina. Dzisiaj 

częstszą praktyką jest chrzest dzieci niż dorosłych. Ochrzczeni w wieku niemowlęcym winni przebyć 

pochrzcielną formację katechumenalną. Wyraźne świadectwa chrztu dzieci pochodzą z II wieku.  
 

6. Kto może chrzcić? Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon. W razie konieczności 

(niebezpieczeństwo śmierci i niemożność skontaktowania się z szafarzem zwyczajnym, brak zwyczajnego 

szafarza w krajach misyjnych) może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, jeśli ma intencję 

uczynienia tego, co czyni Kościół, gdy chrzci, i zastosuje chrzcielną formułę trynitarną przy polaniu wodą 

głowy kandydata. 
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7. Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie? Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje na zawsze 

swoje imię w Kościele. Imię każdego człowieka jest ikoną osoby, domaga się szacunku ze względu na 

godność tego, kto je nosi. Bóg bowiem wzywa każdego człowieka po imieniu. W Królestwie niebieskim 

zajaśnieje w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej Bożym 

imieniem. W Kościele zaleca się, by podczas chrztu nadawać imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, 

którego życie było przykładną wiernością swemu Panu i który zapewnia wstawiennictwo u Boga. Rodzice, 

chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.  
 

BIERZMOWANIE 

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i 

Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze 

nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni 

otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17). 
 

8. Czym jest sakrament bierzmowania? Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, 

aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z 

Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, 

któremu towarzyszą czyny.  
 

9. Jaki związek istnieje między bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią? Sakrament bierzmowania 

jest sakramentem dopełnienia inicjacji chrześcijańskiej. Wraz z chrztem i Eucharystią stanowi jedność, czyli 

pełną inicjację chrześcijańską. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i 

Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie bez bierzmowania i Eucharystii pozostaje 

niedopełnione. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowią fundament chrześcijańskiego życia. 

Udzielają łask koniecznych do życia według Ducha: wierni odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez 

sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. Eucharystia jest centrum i 

szczytem życia Kościoła - jest „sakramentem sakramentów”.  
 

10. Jaki jest istotny znak obrzędu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela się przez 

namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: 

„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa 

diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  
 

11. Ku czemu powinno zmierzać przygotowanie kandydata do bierzmowania? Przygotowanie do 

bierzmowania ma na celu:  

• doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem; 

• doprowadzenie chrześcijanina do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i 

natchnieniami; 

• obudzenie w chrześcijaninie zmysłu przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła 

powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej.  
 

12. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania? Kandydat do bierzmowania, który 

osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję 

przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa 

we wspólnocie Kościoła oraz w świecie w sprawach doczesnych.  
 

13. Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania? Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania 

jest biskup. Z ważnych powodów biskup może udzielić pozwolenia na udzielenie tego sakramentu 

prezbiterowi. Jeśli jakiś chrześcijanin znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, każdy prezbiter powinien 

udzielić mu bierzmowania.  
 

14. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania? Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie 

Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów. Bierzmowanie 

przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to znaczy: 

• głębiej zakorzenia w Bożym synostwie, 

• ściślej jednoczy z Chrystusem; 

• pomnaża dary Ducha Świętego; 

• udoskonala więź z Kościołem; 
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• udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego 

wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża; 

• bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty 

charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.  
 

15. Co to znaczy, że sakrament bierzmowania wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię? W 

sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus naznacza chrześcijanina niezatartą pieczęcią swego Ducha, czyli 

nieodwołalną ze strony Boga przynależnością do Niego, i przyobleka go mocą z wysoka, aby był Jego 

świadkiem.  

 

EUCHARYSTIA 

„Jezus mówi: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim»” (J 

6,51.54.56). 
 

16. Czym jest Eucharystia? Eucharystia jest pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia 

wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w liturgii. Sam Chrystus, 

wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. 

Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w 

Eucharystii. Eucharystia jest także ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w 

ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za 

wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się też ofiarą członków Jego Ciała. 
 

17. Co to znaczy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła? Gdy mówimy, że Eucharystia 

jest źródłem i szczytem życia Kościoła, to wyrażamy prawdę, że inne sakramenty, wszystkie kościelne 

posługi i dzieła apostolstwa oraz całe życie wierzących wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. 

W Eucharystii bowiem zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. 

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół 

jest sobą.  
 

18. Jaką treść zawiera słowo „eucharystia”? Sakrament ten nazywa się Eucharystią, ponieważ jest 

dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein i eulogein nawiązują do żydowskich 

błogosławieństw, które - szczególnie podczas posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i 

uświęcenie.  
 

19. Jak inaczej nazywa się Eucharystię? Inne nazwy na określenie Eucharystii to: 

• Łamanie Chleba, 

• Wieczerza Pańska, 

• Zgromadzenie eucharystyczne, 

• Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, 

• Najświętsza Ofiara (ofiara Mszy Świętej), 

• Święta i Boska liturgia, 

• Święte Misteria, 

• Najświętszy Sakrament (sakrament sakramentów, Wielki Sakrament), 

• Komunia, 

• Msza Święta.  
 

20. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię? Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, 

tej nocy, kiedy został wydany. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina 

Jego przejścia z tego świata do Ojca, podczas Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie 

miłości. Ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, by zostawić im dowód swej 

miłości i uczynić ich uczestnikami swojej Paschy.  
 

21. W jaki sposób Chrystus ustanowił Eucharystię? Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał 

uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie 

wydane”. Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy; to jest 

bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”  
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22. Z jakich zasadniczych części składa się celebracja Eucharystii? Celebracja Eucharystii składa się z 

dwóch zasadniczych części, które stanowią organiczną jedność - jeden akt kultu: z liturgii słowa i liturgii 

eucharystycznej.  
 

23. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej? Eucharystii może przewodniczyć tylko kapłan (biskup 

lub prezbiter) ważnie wyświęcony, który reprezentuje Chrystusa. 

Kapłan działa w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.  
 

24. Co to znaczy, że Eucharystia jest świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana? Sprawowanie Ofiary 

eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem. Prowadzi do komunii, 

czyli jedności i wspólnoty z Chrystusem i z braćmi. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować 

samego Chrystusa (pod postacią chleba i wina), który ofiarował się za nas, i mieć w sobie gotowość do 

przyjmowania wobec bliźnich postawy podobnej do postawy Jezusa. W Eucharystii Chrystus czyni nas 

uczestnikami swego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno Ciało i przeżywali komunię z 

bliźnimi. 
 

25. Jak należy przygotować się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii? Kto chce w pełni uczestniczyć w 

Eucharystii, czyli chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w stanie łaski, to jest bez świadomości 

grzechu ciężkiego. Jeśli uświadamia sobie popełnienie takiego grzechu, powinien przed przyjęciem Komunii 

świętej przystąpić do sakramentu pojednania. Nadto, do odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia 

Komunii świętej należy zachowanie ustanowionego przez Kościół postu. Postawa zewnętrzna (gesty, ubiór) 

powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, w której przeżywamy jednoczenie z 

Chrystusem i członkami wspólnoty eucharystycznej.  
 

26. Jakie są owoce pełnego uczestnictwa w Eucharystii? Pełne uczestnictwo w Eucharystii, które wiąże 

się z przyjęciem Komunii świętej: pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem; podtrzymuje 

i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu; 

• ożywia miłość do bliźnich; 

• gładzi grzechy powszednie (otrzymując dar miłości, umieramy dla grzechu i żyjemy dla Boga); 

• zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych (im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i 

pogłębiamy z Nim przyjaźń, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny).  
 

27. Do czego Kościół zachęca w związku z Eucharystią? Kościół gorąco zaleca wiernym pełne 

uczestnictwo w Eucharystii (czyli przyjmowanie Komunii świętej), ilekroć w niej uczestniczą, nawet 

codziennie. Zobowiązuje ich do przyjęcia Komunii świętej przynajmniej raz w roku, jeśli to możliwe w 

okresie wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament pojednania. Ze względu na wymowę znaku 

Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem 

formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej.  
 

28. Czy można więcej niż raz przyjąć Komunię świętą w ciągu jednego dnia? Komunię świętą można 

przyjąć drugi raz tego samego dnia pod warunkiem uczestniczenia we Mszy Świętej. Nie można jej 

przyjmować po raz wtóry poza celebracją eucharystyczną. 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia... Jezus tchnął na nich [Apostołów] i powiedział im: 

«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane»” (J 20,19.22-23). 
 

29. Czym jest sakrament pokuty i pojednania? Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem 

przywracającym jedność człowieka ochrzczonego z Bogiem, zerwaną przez grzech, oraz uzdrawiającym 

relacje międzyludzkie we wspólnocie. 
 

30. Dlaczego istnieje sakrament pokuty i pojednania po chrzcie? We chrzcie człowiek otrzymuje 

odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia - życie Boże. Jednak to nowe życie, otrzymane w 

sakramencie chrztu, nie eliminuje kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu, którą 

tradycja nazywa pożądliwością. Dlatego Chrystus ustanowił sakrament dla nawrócenia ochrzczonych, którzy 

oddalili się od Niego przez grzech. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem całego Kościoła, który 
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„obejmuje w łonie swoim” grzeszników i podejmuje ustawicznie pokutę i swoje odnowienie. Ten wysiłek 

nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem „skruszonego serca”, pociągniętego i 

dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował.  
 

31. Co oznaczają różne nazwy sakramentu pokuty i pojednania? Ten sakrament nazywa się: 

• sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje drogę skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego 

chrześcijanina; 

• sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do 

Ojca, od którego chrześcijanin oddalił się przez grzech, oraz do wejścia w relacje prawdy i pojednania z 

bliźnimi; 

• sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie, czyli spowiedź z grzechów przed kapłanem, jest istotnym 

elementem tego sakramentu; 

• sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie, wypowiedziane słowami 

kapłana, Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju; 

• sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga, przynoszącej pojednanie z 

Bogiem i bliźnim.  
 

32. Kiedy został ustanowiony sakrament pojednania? Zmartwychwstały Chrystus ustanowił ten 

sakrament, gdy wieczorem w dniu Paschy ukazał się swoim Apostołom i powiedział im: „Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Udzielając Apostołom swojej mocy odpuszczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania 

grzeszników z Kościołem.  
 

33. Jakie są istotne elementy celebracji sakramentu spowiedzi? Celebracja sakramentu spowiedzi składa 

się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, wyznanie 

grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. Do 

sakramentu spowiedzi należy przygotować się przez rachunek sumienia, przeprowadzony w świetle słowa 

Bożego. Kościół, który przez biskupa i jego prezbiterów udziela w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia 

grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia, modli się także za grzesznika i pokutuje razem z nim.  
 

34. Z jakich grzechów i jak często należy się spowiadać? Na spowiedzi penitent powinien wyznać 

wszystkie grzechy śmiertelne, których jest świadomy, po dokładnym zbadaniu swego sumienia. Obowiązany 

jest do tego przynajmniej raz w roku. Wyznawanie na spowiedzi codziennych win (grzechów powszednich) 

nie jest ściśle konieczne, ale jest przez Kościół gorąco zalecane. Regularne spowiadanie się z grzechów 

powszednich pomaga kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy 

Chrystusa i postępować w życiu duchowym.  
 

35. Kto ma władzę odpuszczania grzechów? Władzę odpuszczania grzechów mają biskupi i prezbiterzy. 

Czynią to na mocy sakramentu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Biskup, widzialna głowa Kościoła 

partykularnego, już od czasów starożytnych jest uważany za tego, który przede wszystkim ma władzę i 

posługę pojednania. Prezbiterzy, jego współpracownicy, pełnią tę posługę, o ile otrzymali misję zgodnie z 

prawem Kościoła. Kapłan nie jest panem, lecz sługą Bożego miłosierdzia i powinien być zawsze gotowy do 

udzielania sakramentu pokuty, gdy chrześcijanie w sposób uzasadniony o to proszą.  
 

36. Co to znaczy, że sakrament pokuty ma charakter eklezjalny? Sakrament pokuty ma charakter 

eklezjalny (wspólnotowy), gdyż jednanie człowieka z Bogiem dokonuje się przez posługę Kościoła i wyraża 

także jednanie grzesznika ze wspólnotą i z poszczególnymi braćmi.  
 

37. Jakie sposoby korzystania z sakramentu pokuty przewiduje Kościół? W księdze liturgicznej 

„Obrzędy pokuty” są przewidziane dwa zwykłe sposoby pojednania wiernych z Bogiem i Kościołem. 

Pierwszym jest obrzęd pojednania jednego penitenta, a drugim obrzęd pojednania wielu penitentów z 

indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. W tym drugim przypadku wierni uczestniczą w nabożeństwie 

słowa Bożego, podczas którego razem słuchają słowa Bożego, modlą się i wyrażają swój żal za grzechy oraz 

przystępują do indywidualnej spowiedzi w celu otrzymania rozgrzeszenia. Następnie wspólnie składają Bogu 

dzięki za doświadczenie przebaczenia i miłosierdzia. Ten sposób pełniej wyraża eklezjalny (wspólnotowy) 

charakter pokuty i pojednania. Każdy bowiem grzech wyrządza krzywdę wspólnocie. Każde zaś pojednanie 

obdarowuje życie wspólnoty i relacje między jej członkami. 
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38. Jakie są owoce sakramentu pokuty? Owocami spowiedzi są: 

• pojednanie z Bogiem; 

• pojednanie z Kościołem; 

• darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne; 

• darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; 

• pokój i pogoda sumienia oraz pocieszenie ducha; 

• wzrost sił duchowych do walki z grzechem, jaką prowadzi chrześcijanin. 

Sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności 

dzieci Bożych. Pojednanie z Bogiem rodzi pojednanie z samym sobą, z braćmi, z Kościołem, z całym 

stworzeniem.  
 

NAMASZCZENIE CHORYCH 

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem 

w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił 

grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 
 

39. Jaką wymowę mają współczucie Jezusa dla chorych i liczne uzdrowienia? 

Współczucie Jezusa dla chorych i liczne uzdrowienia: 

• były znakami obecności Boga pośród swego ludu i przyjścia Królestwa Bożego; 

• zapowiadały zwycięstwo nad grzechem, cierpieniem, śmiercią, które miało się dokonać przez Jego 

Paschę. 

Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie: może ono upodabniać nas 

do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.  
 

40. Jakie zadanie otrzymał Kościół od Chrystusa w stosunku do chorych i przez co je wypełnia? 

Kościół otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania chorych i wypełnia je: 

• poprzez opiekę nad chorymi; 

• poprzez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z chorymi; 

• poprzez sprawowanie sakramentów, wierząc w ożywiającą obecność w nich Chrystusa - lekarza ciał i 

dusz - szczególnie w sakramencie Eucharystii; 

• poprzez specjalny sakrament (sakrament namaszczenia chorych) przeznaczony do umocnienia osób 

dotkniętych chorobą  
 

41. W jaki sposób udzielany jest sakrament namaszczenia chorych? Sakrament namaszczenia chorych 

udzielany jest: 

• przez włożenie w milczeniu rąk kapłana na głowę chorego i modlitwę nad chorym w wierze Kościoła, 

• przez namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem, poświęconym przez biskupa lub w razie 

potrzeby przez prezbitera celebrującego ten sakrament. 

Bardzo odpowiednia jest celebracja sakramentu namaszczenia chorych podczas Eucharystii - pamiątki 

Paschy Pana.  
 

42. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych? Święte namaszczenie może otrzymać 

chrześcijanin wówczas, gdy zaczyna mu grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. 

Ten sam wierny może otrzymać go ponownie w przypadku nowej ciężkiej choroby, a także wtedy, gdy 

choroba pogłębia się. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją.  
 

43. Kto może sprawować sakrament namaszczenia chorych? Szafarzami sakramentu namaszczenia 

chorych są tylko kapłani: biskupi i prezbiterzy.  
 

44. Jakie są skutki sprawowania sakramentu namaszczenia chorych? Skutki specjalnej łaski sakramentu 

namaszczenia chorych są następujące: 

• zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła; 

• umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; 

• przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; 

• powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; 

• przygotowanie na przejście do życia wiecznego.  
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Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do Chrystusa w 

Jego misterium Śmierci i Zmartwychwstania. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które 

wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia, a 

przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego 

ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.  

 

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ        „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 

                                                   który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” (2 Tm 1,6). 
 

45. Co to jest sakrament święceń? Sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej. Dzięki 

niemu zbawcze dzieło, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca 

czasów. Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie 

Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane „wspólnym kapłaństwem wiernych”. W służbie powszechnego 

kapłaństwa wszystkich wiernych istnieje specjalne uczestnictwo w posłaniu (kapłaństwie) Chrystusa, 

przekazywane przez sakrament święceń.  

46. Jakie są stopnie sakramentu święceń? Wyróżniamy trzy stopnie: 

• episkopat, • prezbiterat,  • diakonat. 
 

47. Co jest istotnym obrzędem sakramentu święceń? Istotnym obrzędem sakramentu święceń dla 

wszystkich trzech stopni jest włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego i specjalna modlitwa 

konsekracyjna. Modlitwa ta jest prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów 

stosownie do posługi, do której kandydat jest wyświęcany.  
 

48. Kto może otrzymać sakrament święceń? Sakrament święceń może otrzymać ochrzczony mężczyzna. 

Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj 

wybierani spośród wierzących nieżonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat. Sakrament święceń 

może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar. Nikt nie ma prawa do otrzymania tego sakramentu, ponieważ 

nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Odpowiedzialność i prawo 

dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje Kościołowi (władzy kościelnej).  
 

49. Jakie są skutki sakramentu święceń? Dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego sakrament święceń: 

• upodabnia przyjmującego ten sakrament do Chrystusa, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego 

Kościoła; 

• uzdalnia wyświęcanego do tego, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła, w 

Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla; 

• wyciska niezatarty charakter duchowy, a to znaczy, że nie może być powtarzany ani udzielany tylko na 

pewien czas, jest udzielany raz na zawsze. Ponieważ przez pełniącego posługę święceń działa i zbawia 

sam Chrystus, niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa.  
 

50. Dlaczego we wspólnocie Kościoła posługa biskupa zajmuje pierwsze miejsce? Biskupi w sposób 

szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana, i w Jego osobie 

działają. Biskupi zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się prawdziwymi i autentycznymi 

nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami. Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską 

w powierzonym sobie Kościele partykularnym, ale równocześnie kolegialnie ze wszystkimi braćmi w 

biskupstwie uczestniczy w trosce o wszystkie Kościoły.  

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak 

Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła. [...] Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus 

umiłował Kościół. [...] Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” 

 (Ef 5,21-25.32). 
 

51. Do jakiej godności podniósł Chrystus przymierze małżeńskie ochrzczonych? Przymierze małżeńskie 

ochrzczonych Chrystus Pan podniósł do godności sakramentu. Sakrament ten wprowadza ich dwoje - 

mężczyznę i kobietę - w przymierze z Bogiem, by byli na Jego obraz i podobieństwo. To przymierze, przez 

które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane jest ze swej natury na dobro 

małżonków oraz na zrodzenie i wychowanie potomstwa. 
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 Przymierze małżeńskie zostało ustanowione przez Stwórcę - Bóg jest jego twórcą. Powołanie do małżeństwa 

jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla 

siebie, a ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje 

człowieka.  
 

52. Czego znakiem jest sakrament małżeństwa i kto go udziela? Sakrament małżeństwa jest skutecznym 

znakiem przymierza (związku) Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie 

tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska ta udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia 

ich nierozerwalną jedność i uświęca na drodze do życia wiecznego. Źródłem tej łaski jest Chrystus, który 

pozostaje z małżonkami i daje im moc do kroczenia za Nim i brania na siebie własnego krzyża i krzyża 

współmałżonka, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, noszenia swoich ciężarów. W 

Kościele łacińskim sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu 

małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. Kapłan (biskup, prezbiter) lub diakon, który 

asystuje przy obrzędzie zawarcia małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela 

błogosławieństwa Kościoła. Jego obecność wyraża w widoczny sposób, że małżeństwo jest rzeczywistością 

kościelną. W liturgiach wschodnich szafarzem sakramentu (zwanego „ukoronowaniem”) jest prezbiter lub 

biskup. 
 

53. Dlaczego celebracja sakramentu małżeństwa winna dokonywać się w czasie Mszy Świętej? 

Małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików winno być zawierane podczas Mszy Świętej ze 

względu na związek wszystkich sakramentów z misterium Paschalnym Chrystusa. Małżonkowie 

przypieczętowują swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z 

ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro 

spożywają to samo Ciało i piją tę samą Krew Chrystusa tworzyli jedno ciało w Chrystusie. 
 

54. Czym jest zgoda małżeńska? 

• Zgoda małżeńska jest aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i 

przyjmują. 

• Powinna być aktem woli każdej ze stron, wolnym od przymusu i ciężkiej bojaźni zewnętrznej. 

• Kościół uważa wzajemne i dobrowolne wyrażenie zgody przez małżonków za nieodzowny element, 

który stwarza małżeństwo. Jeśli nie ma takiej zgody, nie ma małżeństwa.  
 

55. Jakie są skutki sakramentu małżeństwa? 

• Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej trwały (wieczny) i wyłączny. 

Ważnie zawarte  i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Zgoda 

małżeńska jest przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżeńskie jest gwarantowane 

wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości 

Bożej. 

• W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie przez sakrament zostają wzmocnieni i konsekrowani do 

obowiązków swego stanu i godności. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla 

udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę 

podtrzymują się wzajemnie z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości potomstwu wpajają 

chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty. 
 

56. Jakie są charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej? Miłość małżonków ze swej natury wymaga: 

• jedności  

• nierozerwalności  

• wierności  

• otwarcia na płodność  
 

57. Jakie grzechy godzą w godność przymierza małżeńskiego? Najcięższe grzechy godzące w godność 

małżeństwa to: 

• poligamia, ponieważ jest przeciwna jedności małżeństwa; 

• rozwód, bo sprzeciwia się nierozerwalności; 

• cudzołóstwo, gdyż jest zaprzeczeniem wierności; 

• odrzucenie płodności, które pozbawia życie małżeńskie dziecka, najcenniejszego daru małżeństwa.  
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58. Dlaczego rodzina chrześcijańska nazywana jest Kościołem domowym? Chrześcijańska rodzina - 

przez nawiązanie do tradycji - jest nazywana Kościołem domowym. Dom rodzinny jest pierwszą szkołą 

życia chrześcijańskiego i szkołą człowieczeństwa. Rodzice, przy pomocy słowa i przykładu, winni być dla 

swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. W takiej atmosferze dzieci uczą się wytrwałości i radości 

pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i 

ofiarę ze swego życia.  

 

SAKRAMENTALIA 
 

59. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są znakami świętymi ustanowionymi przez Kościół. Mają na 

celu: 

• przygotowanie ludzi do przyjęcia owocu sakramentów uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do 

współpracy z nią); 

• uświęcanie różnych okoliczności życia. 

Wszystkie sakramenty i sakramentalia czerpią swoją moc Paschalnego misterium Chrystusa. Sakramentalia 

zawsze zawierają modlitwę, której często towarzyszy jakiś znak (np. włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie 

wodą pobłogosławioną).  
 

60. Jakie są formy sakramentaliów? Do form sakramentaliów należą: 

• błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc), które są uwielbieniem Boga i modlitwą o 

Jego dary; 

• poświęcenia pewnych osób Bogu (np. konsekracja dziewic, obrzęd profesji zakonnej, błogosławienie 

lektorów, akolitów, katechetów) oraz pewnych przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego (na 

przykład: kościoła, ołtarza, świętych olejów, naczyń i szat liturgicznych, dzwonów);  

• egzorcyzmy, które mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego 

wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi.  
 

61. Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła? Do form pobożności 

ludowej należą między innymi: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, 

droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki. Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego 

Kościoła, ale go nie zastępują. Różne formy pobożności należy tak kształtować i porządkować, aby zgadzały 

się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury 

znacznie je przewyższa.  
 

62. Jaki związek istnieje między śmiercią chrześcijanina i sakramentami? Wszystkie sakramenty, a 

zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, mają na celu ostatecznie Paschę dziecka Bożego, 

która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Dzień śmierci dla chrześcijanina: 

• jest dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; 

• jest ostatecznym upodobnieniem go do obrazu Syna posłusznego Ojcu aż do śmierci, które otrzymał w 

sakramencie namaszczenia Duchem Świętym (bierzmowania); 

• jest wprowadzeniem do uczestnictwa w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii. 
 

63. Co wyraża pogrzeb chrześcijański? Obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci 

chrześcijańskiej. Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w 

tym przypadku jasno wyrażać wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne oraz rzeczywistą łączność ze 

zmarłym. Sprawowanie obrzędów pogrzebowych służy też ożywianiu jedności zgromadzonej wspólnoty ze 

względu na przywołanie świadomości śmierci i wiary w życie wieczne.  
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ROZDZIAŁ V - POWOŁANIE CZŁOWIEKA - ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM 
 

1. Co jest podstawą godności człowieka? Godność człowieka ma podstawę w stworzeniu go na obraz i 

podobieństwo Boże. Głównym wyrazem tego była zdolność do komunii (wielorakiej jedności). Ta komunia 

została zniekształcona przez grzech. Jezus Chrystus przywrócił człowiekowi możliwość stawania się na Boży 

obraz. Jaśnieje on ponownie we wspólnocie (komunii) osób na podobieństwo jedności Osób Boskich między 

sobą.  
 

2. Jak Bóg odpowiada człowiekowi na jego naturalne pragnienie szczęścia? Bóg powołuje każdego 

człowieka do swojego (Bożego) szczęścia, czyli do komunii z Nim i z bliźnimi. Wiąże się ono z przyjściem 

Królestwa Bożego, oglądaniem Boga, wejściem do radości i odpoczynku Pana. Takie szczęście obwieszczają 

błogosławieństwa ewangeliczne.  
 

3. Co wnoszą w życie człowieka błogosławieństwa ewangeliczne? Błogosławieństwa ewangeliczne, 

obwieszczone przez Jezusa, są obietnicami Boga, które otwierają przed człowiekiem możliwość zawierzenia 

Bogu bardziej niż sobie oraz czemukolwiek i komukolwiek. Te błogosławieństwa podtrzymują nadzieję w 

trudnościach; zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty już tutaj w ziemskim życiu są 

udzielane. W sposób doskonały zaś spełnią się w życiu przyszłym. 
 

4. Czym jest szczęście życia wiecznego? Szczęście życia wiecznego jest darem wiecznego i doskonałego 

życia w jedności z Bogiem i we wspólnocie bliźnich. Jest to Boży dar darmo dany. Takie szczęście 

przekracza zrozumienie i siły samego człowieka.  
 

5. Co to jest wolność i kiedy osiąga swoją doskonałość? Wolność jako dar Boga jest władzą 

podejmowania przez człowieka działań zgodnych z jego naturą. Charakteryzuje czyny właściwe 

człowiekowi. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest najwyższym 

Dobrem i szczęściem człowieka. Wyraża się to w zachowaniu Bożych przykazań iw przylgnięciu do Bożych 

obietnic obwieszczonych w Ewangelii. Wolność zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór 

zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu.  
 

6. Co osłabia ludzką wolność? Ludzką wolność osłabia grzech. Człowiek, odrzucając plan miłości Bożej, 

oszukuje samego siebie i staje się niewolnikiem grzechu.  
 

7. Co to jest sumienie? Sumienie jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną 

konkretnego czynu. Sumienie nakazuje człowiekowi pełnić dobro a unikać zła. Sumienie jest najtajniejszym 

ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu 

rozbrzmiewa.  
 

8. Co wpływa na formowanie prawego i prawdziwego sumienia? Prawe i prawdziwe sumienie jest 

formowane przede wszystkim przez: 

• słowo Boże, 

• nauczanie Kościoła, 

• modlitwę, 

• rachunek sumienia, 

• rady mądrych ludzi.  
 

9. Co to jest cnota? Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Cnoty dzielą się na ludzkie i 

teologalne.  
 

10. Co to są cnoty ludzkie? Cnoty ludzkie są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które porządkują 

uczucia i kierują postępowaniem człowieka. Ludzkie cnoty główne (kardynalne) to: roztropność, 

sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.  
 

11. Co to są cnoty teologalne? Cnoty teologalne to dar Boga przyjęty i rozwijany przez człowieka, by 

kształtował relacje z Nim i z ludźmi według Jego zamysłu. Są nimi wiara, nadzieja i miłość. Uzdalniają one 

chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą i do działania jako dzieci Boże. 
 

12. Do czego uzdalnia wiara? Wiara uzdalnia człowieka do wolnego powierzenia się Bogu i przyjęcia 

wszystkiego, co On objawił a co Kościół podaje do wierzenia.  
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13. Co sprawia w człowieku (w nas) nadzieja? Dzięki nadziei z trwałą ufnością pragniemy jako naszego 

szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, obiecanego przez Boga tym, którzy Go miłują i czynią 

Jego wolę. 
 

14. Do czego uzdalnia miłość? Dzięki teologalnej cnocie miłości miłujemy Boga nade wszystko dla Niego 

samego, a naszych bliźnich, jak siebie samych, ze względu na miłość Boga. Miłość ożywia i inspiruje 

praktykowanie wszystkich cnót, jest ich źródłem i celem. 
 

15. Do czego uzdalniają człowieka dary Ducha Świętego? Dary Ducha Świętego czynią człowieka 

uległym do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień Bożych. Siedmioma darami Ducha Świętego 

udzielanymi chrześcijanom są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.  
 

16. Co to są owoce Ducha Świętego? Owocami Ducha Świętego są doskonałości, które kształtuje w nas 

Duch Święty. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość  
 

17. Czym jest grzech?  Grzech jest aktem nieposłuszeństwa i buntu przeciw Bogu spowodowanym wolą 

stania się „jak Bóg” w poznawaniu oraz określaniu dobra i zła. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką 

solidarność. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego 

przywiązania do pewnych dóbr. 
 

18. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny i jakie są tego konsekwencje? Grzech śmiertelny ma 

miejsce wtedy, gdy człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w materii poważnej z pełną 

świadomością i całkowitą zgodą. Grzech niszczy w człowieku miłość, bez której niemożliwe jest szczęście 

wieczne. Przy braku skruchy powoduje on śmierć wieczną. Wolność człowieka ma bowiem moc 

dokonywania wyborów nieodwracalnych. 
 

19. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni? Człowiek popełnia grzech powszedni wtedy, gdy dotyczy 

on materii lekkiej. Także wtedy, gdy dotyczy materii ciężkiej, ale został popełniony bez pełnej świadomości 

lub bez całkowitej zgody. Grzech powszedni osłabia miłość względem Boga i bliźniego. Jest przejawem 

nieuporządkowanego przywiązania do dóbr stworzonych.  
 

20. Co to jest wada? Wada jest złą skłonnością, która zaciemnia sumienie i zniekształca konkretną ocenę 

dobra i zła.  
 

21. Kiedy ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych? Za grzechy popełniane 

przez innych ponosimy odpowiedzialność wtedy, gdy w grzechach tych współdziałamy: 

• uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie; 

• nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując; 

• nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani; 

• chroniąc tych, którzy popełniają zło.  
 

22. Co to jest prawo moralne? Prawo moralne jest ojcowskim pouczeniem Boga, wskazującym 

człowiekowi zasady postępowania. Zasady te prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazują dróg do zła, które 

odwraca od Boga i Jego miłości.  
 

23. W jakich formach wyraża się prawo moralne? Prawo moralne wyraża się: 

• w prawie wiecznym, będącym w Bogu źródłem wszelkich praw, 

• w prawie naturalnym, 

• w prawie objawionym, obejmującym Prawo Starego Przymierza i Prawo Nowego Przymierza, 

• w prawie cywilnym, 

• w prawie kościelnym.  
 

24. Dlaczego Kościół wypowiada się w kwestiach moralnych? Kościołowi przysługuje prawo głoszenia 

zawsze i wszędzie zasad moralnych oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, jeżeli 

wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka. 
 

25. Jakie prawdy moralne zawiera Prawo Starego Przymierza? Prawo Starego Przymierza zawiera 

prawdy odnoszące się do relacji człowieka wobec Boga i do wzajemnych relacji między ludźmi, a także do 

życia i działania człowieka. Wiele z tych prawd moralnych jest w sposób naturalny dostępnych rozumowi. 

Przepisy moralne Starego Przymierza są streszczone w Dekalogu.  
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Przykazania Dekalogu ustalają podstawy powołania człowieka stworzonego na obraz Boży; zakazują tego, 

co sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, a nakazują to, co jest dla niej istotne. 
 

26. W jakich słowach Chrystus streszcza Prawo Nowego Przymierza? Prawo Nowego Przymierza 

Chrystus streszcza w słowach: Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Jest ono prawem łaski 

(łaska Ducha Świętego uzdalnia do takiej miłości) i prawem wolności (skłania do działania pod jej 

wpływem). Miarą i źródłem tej miłości jest miłość Chrystusa. Prawo Nowego Przymierza zostało wyrażone 

jako związane z ewangelicznymi obietnicami. Jezus wyraził to w Kazaniu na Górze. Kazanie na Górze 

stawia przepisy moralne Starego Przymierza w nowym świetle przez odniesienie ich do Ewangelii. 
 

27. Co to jest usprawiedliwienie i jak się dokonuje? Usprawiedliwienie obejmuje nie tylko odpuszczenie 

grzechów, ale także uświęcenie i odnowienie człowieka wewnętrznego. Dokonuje się dzięki łasce Ducha 

Świętego, którą wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę. Usprawiedliwienie jest dostępne przez wiarę w 

głoszoną nam Ewangelię. Łaskę usprawiedliwienia otrzymujemy w sakramencie chrztu. Jest to łaska 

uświęcająca (przebóstwiająca). Łaska ta jest darmową pomocą Boga, byśmy byli zdolni do życia z Nim 

(uczestnictwa w Jego życiu trynitarnym) i do działania mocą Jego miłości.  
 

28. Czym jest łaska? Łaska jest pomocą, jakiej Bóg udziela człowiekowi, by odpowiedział on na swoje 

powołanie i stał się przybranym dzieckiem Boga. Wprowadza go w wewnętrzne życie Trójcy Świętej.  
 

29. Jakie są rodzaje łaski Bożej? Wyróżniamy: 

• łaskę habitualną (uświęcającą) i łaski aktualne (okolicznościowe), 

• łaski sakramentalne (właściwe określonym sakramentom), 

• łaski szczególne (charyzmaty), a wśród nich łaski stanu. 

Łaska habitualna to trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnego z Bożym wezwaniem, zaś łaski 

aktualne oznaczają interwencję Bożą bądź na początku nawrócenia, bądź podczas dzieła uświęcania. Poprzez 

łaski sakramentalne Duch Święty włącza nas w swoje dzieło, uzdalnia do współpracy w zbawianiu innych i 

we wzroście Kościoła. Charyzmaty są ukierunkowane na łaskę uświęcającą i mają na celu dobro wspólne 

Kościoła.  
 

30. Czy istnieje zasługa człowieka względem Boga? W znaczeniu ścisłym nie istnieje ze strony człowieka 

zasługa względem Boga, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy. Ojcowskie 

działanie Boga jest pierwsze, a wolne działanie człowieka jest wtórne jako jego współpraca. Tak więc zasługi 

dobrych uczynków mają najpierw swoje odniesienie do łaski Bożej, a dopiero potem mogą być przypisane 

człowiekowi. Miłość Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem.  
 

31. Kto jest powołany do świętości chrześcijańskiej? Do świętości, czyli do pełni życia chrześcijańskiego 

i do doskonałej miłości, są powołani wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu. Droga do 

świętości wiedzie przez Krzyż. 
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ROZDZIAŁ VI - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ 
 

1. Czym jest Dekalog? Dekalog to „dziesięć słów”, które Bóg objawił swojemu ludowi na świętej górze. 

Stanowi część zawartego przez Boga Przymierza z Jego ludem. Zachowując przykazania, człowiek wyraża 

swoją przynależność do Boga.  
 

2. Dlaczego Dekalog ma charakter zobowiązujący? Dekalog ma charakter zobowiązujący, ponieważ 

objawia człowiekowi drogę życia. Zawiera się w nim prawo objawione i prawo naturalne. Znamy go za 

pośrednictwem Objawienia Bożego i rozumu ludzkiego. Obowiązuje on zawsze i wszędzie. Nikt nie może od 

niego zwalniać, ani siebie, ani nikogo innego. Jezus swoim życiem i przepowiadaniem zaświadczył o 

wiecznej ważności Dekalogu.  
 

3. Jak Jezus interpretuje Dekalog? Jezus wyjaśnia Dekalog w świetle przykazania miłości, która jest jego 

doskonałym wypełnieniem. „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach 

opiera się całe Prawo i Prorocy”  

 

PRZYKAZANIE I    „Ja jestem Pan, twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

     Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. 
 

4. Do czego Bóg wzywa człowieka w słowach: „Ja Jestem Pan, twój Bóg”? W słowach „Ja Jestem Pan, 

twój Bóg” człowiekowi jest obwieszczona możliwość: 

• wiary w Boga i wejścia w życiową relację z Nim (wiara domaga się odrzucenia dobrowolnego 

wątpienia, niewiary, herezji, apostazji, schizmy); 

• pokładania w Nim nadziei (nadzieja domaga się unikania rozpaczy i zuchwałej ufności); 

• miłowania Go nade wszystko (miłość domaga się odrzucenia: obojętności, oziębłości, 

niewdzięczności, lenistwa duchowego i nienawiści Boga, która rodzi się z pychy).  
 

5. Czego zabrania Bóg w swoim pierwszym przykazaniu? Pierwsze przykazanie zakazuje: 

• zabobonu (przypisywania magicznego znaczenia pewnym praktykom; wiązania skuteczności modlitw 

lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji 

wewnętrznych, jakich one wymagają); 

• bałwochwalstwa (ubóstwiania tego, co nie jest Bogiem, na przykład demonów, władzy, przyjemności, 

państwa, pieniądza); 

• wróżbiarstwa (między innymi odwoływania się do Szatana lub demonów, przywoływania zmarłych, 

korzystania z horoskopów, astrologii, wyjaśniania przepowiedni i wróżb); 

• magii (noszenia amuletów, dążenia do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać 

nadnaturalną władzę nad bliźnim); 

• bezbożności (kuszenia Boga, czyli wystawiania na próbę w słowach lub uczynkach Jego dobroci i 

wszechmocy); 

• świętokradztwa (profanowania lub niegodnego traktowania sakramentów i innych czynności 

liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu); 

• symonii (kupowania lub sprzedawania dóbr duchowych); 

• ateizmu (odrzucania lub negowania istnienia Boga); 

• agnostycyzmu (twierdzenia, że o Bogu nie można niczego powiedzieć).  

 

PRZYKAZANIE II „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno”. 
 

6. W jakim celu wzywamy święte imię Pańskie? Święte imię Pańskie wzywamy, by błogosławić, 

wychwalać i uwielbiać Boga. Świętemu imieniu Bożemu należy się szacunek. 
 

7. Czego zabrania drugie przykazanie? Drugie przykazanie zabrania nieodpowiedniego używania imienia 

Boga. Chodzi między innymi o niewierność przyrzeczeniom, bluźnierstwo, przekleństwo, 

krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.  
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PRZYKAZANIE III  „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. 

 

8. Dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę? Chrześcijanie świętują niedzielę, ponieważ jest ona dniem 

zmartwychwstania Chrystusa. Dzień Pański jest pierwszym ze wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich 

świąt.  
 

9. Jak chrześcijanie świętują niedzielę? W niedzielę chrześcijanie uczestniczą we Mszy Świętej i 

poświęcają czas na modlitwę oraz powstrzymują się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają 

przeżywanie i pielęgnowanie wzajemnych relacji, szczególnie w rodzinie, radości właściwej dniowi 

Pańskiemu oraz przeszkadzają w korzystaniu z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.  

 

PRZYKAZANIE IV    „Czcij ojca swego i matkę swoją”. 
 

10. Co nakazuje czwarte przykazanie? Przykazanie to nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych 

wszystkich, którym Bóg, dla naszego dobra, udzielił swojej władzy. Wskazuje także na obowiązki rodziców 

wobec dzieci oraz na obowiązki tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą 

osób. 
 

11. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? Dzieci są zobowiązane do szacunku, wdzięczności, 

właściwego posłuszeństwa i do pomocy swoim rodzicom. Dzieci dorosłe, w miarę możności, powinny 

okazywać rodzicom pomoc moralną i materialną w starości, w chorobie, w samotności lub w potrzebie.  
 

12. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci? Rodzice są zobowiązani do wprowadzania swoich dzieci 

w postawę wiary oraz do wychowywania ich do życia zgodnego z duchem wiary, w szczególności do 

modlitwy, do kierowania się przykazaniami Bożymi i Ewangelią i do wszystkich cnót. Mają obowiązek 

zaradzać ich potrzebom materialnym i duchowym, co jest wyrazem szacunku i życzliwości wobec swoich 

dzieci.  

 

PRZYKAZANIE V   „Nie zabijaj”. 
 

13. Dlaczego należy szanować ludzkie życie? Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do końca jest 

święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w 

specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu.  
 

14. Jakich działań przeciwko życiu zakazuje piąte przykazanie? Piąte przykazanie zakazuje, jako 

głęboko sprzecznych z prawem moralnym, takich działań, jak: 

• zabójstwo zamierzone, przerwanie ciąży (aborcja), 

• eutanazja, samobójstwo. 

Zabójstwo człowieka jest głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwórcy. 
 

15. Jakich działań na rzecz poszanowania godności człowieka domaga się piąte przykazanie? W 

odniesieniu do godności człowieka V przykazanie domaga się: 

• poszanowania duszy drugiego człowieka (unikanie gorszenia go); 

• poszanowania jego zdrowia (odrzucenie kultu ciała, unikanie wszelkiego rodzaju nadużyć 

dotyczących pożywienia, alkoholu i leków, nieużywanie tytoniu i narkotyków); 

• poszanowania go w badaniach naukowych; 

• poszanowania jego integralności cielesnej; 

• szacunku i troski wobec umierających oraz szacunku dla ciał zmarłych.  
 

16. Jakich działań na rzecz pokoju i porządku społecznego domaga się piąte przykazanie? W 

odniesieniu do pokoju piąte przykazanie domaga się unikania wojny oraz piętnowania zbrodniczego gniewu i 

nienawiści, a także obrony dóbr osoby ludzkiej i swobodnej wymiany myśli, poszanowania godności osób i 

narodów, dążenia do braterstwa. 
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PRZYKAZANIE VI    „Nie cudzołóż”. 
 

17. Jakie zadanie spoczywa na osobie ludzkiej w odniesieniu do jej płciowości? Bóg stworzył człowieka 

jako mężczyznę i kobietę, obdarzając ich taką samą godnością. Wpisał w ich człowieczeństwo powołanie do 

miłości i wspólnoty. Każdy człowiek powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową, ponieważ 

zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobro małżeństwa, 

rozwój życia rodzinnego i dobro społeczeństwa.  
 

18. Co oznacza i czego domaga się czystość? Czystość oznacza wewnętrzną jedność człowieka w jego 

bycie cielesnym i duchowym. Domaga się osiągnięcia panowania nad swoją płciowością, które jest 

przejawem wolności człowieka. Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, 

że zdobyło się je raz na zawsze.  
 

19. Kto jest powołany do życia w czystości? Każdy ochrzczony jest powołany do życia w czystości 

zgodnie ze swoim stanem: 

• przyrzekający Bogu dziewictwo lub celibat, 

• małżonkowie wezwani do życia w czystości małżeńskiej, 

• i pozostali, którzy praktykują czystość we wstrzemięźliwości.  
 

20. Co pomaga żyć w czystości? W czystości pomagają żyć: 

• łaska Boża, 

• wierność modlitwie, 

• posłuszeństwo przykazaniom Bożym, 

• poznanie siebie, 

• praktykowanie ascezy odpowiedniej do spotykanych sytuacji, 

• praktykowanie cnót moralnych, zwłaszcza cnoty umiarkowania, 

• przyjaźń z rówieśnikami, 

• właściwe relacje w rodzinie, 

• kultura społeczna szanująca moralny i duchowy wymiar życia ludzkiego.  
 

21. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości? Do wykroczeń przeciw czystości należą: rozwiązłość, 

masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne.  
 

22. Jakie znaczenie ma akt małżeński? Akt małżeński ma podwójne znaczenie: 

• jednoczące (małżonkowie obdarowują się wzajemnie, jednocząc się ze sobą w sposób intymny), 

• prokreacyjne (małżonkowie otwierają się na przekazywanie i przyjmowanie nowego życia). 

Tych dwóch znaczeń aktu małżeńskiego nie można rozdzielać. Miłość małżeńska kobiety i mężczyzny 

powinna więc spełniać podwójne wymaganie: wierności i płodności. 
 

23. Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa? Do wykroczeń przeciw godności małżeństwa 

należą: cudzołóstwo, rozwód, poligamia, kazirodztwo, „wolny związek”.  

 

PRZYKAZANIE VII     „Nie kradnij”. 
 

24. O czym mówi siódme przykazanie? Siódme przykazanie mówi: 

• o powszechnym przeznaczeniu i własności prywatnej dóbr, 

• o poszanowaniu osób i ich dóbr.  
 

25. Czego domaga się siódme przykazanie? Siódme przykazanie domaga się: 

• praktykowania sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy 

ludzkiej, 

• roztropnego i umiarkowanego korzystania z bogactw naturalnych świata, 

• dotrzymywania obietnic i przestrzegania zawartych umów, 

• naprawienia popełnionej niesprawiedliwości i zwrotu rzeczy bezprawnie nabytej.  
 

26. Czego zabrania siódme przykazanie? Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania 

niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. 

Do grzechów przeciw siódmemu przykazaniu zalicza się między innymi: 

• wszelkiego rodzaju przywłaszczanie i niesłuszne używanie dóbr drugiego człowieka, 



28 

• zatrzymywanie rzeczy pożyczonych, 

• niesprawiedliwe wynagradzanie, 

• fałszowanie czeków i rachunków, 

• oszustwa podatkowe i handlowe, 

• korupcję, lichwę, spekulacje, hazard, 

• marnotrawstwo, 

• działania prowadzące do zniewolenia ludzi (poniżanie ich godności osobistej, kupowanie ich, 

sprzedawanie oraz wymiana jakby byli towarem). 

 

PRZYKAZANIE VIII    „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. 

 

27. Jakie obowiązki ma człowiek wobec prawdy? Każdy człowiek ma obowiązek: 

• bycia szczerym i prawdomównym w działaniu i mówieniu, 

• poszukiwania prawdy. 

Poszukując prawdy, człowiek ma podporządkować całe swoje życie jej wymaganiom. Źródłem wszelkiej 

prawdy jest Bóg, a w Jezusie Chrystusie objawiła się ona w pełni. 
 

28. Na czym polega prawdomówność? 

Prawdomówność polega na tym, by się okazywać prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co prawdziwe 

w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy. Prawdomówność zachowuje złoty 

środek między tym, co powinno być wyjawione, a sekretem, który powinien być zachowany. 
 

29. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie? Wykroczeniami przeciw prawdzie są: 

• fałszywe świadectwo, krzywoprzysięstwo i kłamstwo; 

• pochopny sąd, obmowa, zniesławienie, oszczerstwo; 

• pochlebstwo, służalczość, chełpliwość. 

Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet 

jeśli jego sprawca otrzymał przebaczenie. 

 

PRZYKAZANIE IX    „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. 
 

30. Czego domaga się dziewiąte przykazanie? 

Dziewiąte przykazanie domaga się przezwyciężania pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach. Walka 

z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania.  
 

31. Dzięki czemu ochrzczony osiąga oczyszczenie serca? Oczyszczenie serca chrześcijanin osiąga: 

• przez cnotę i dar czystości, 

• przez czystość intencji, 

• przez czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, 

• przez modlitwę.  

 

PRZYKAZANIE X   „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”. 
 

32. Czego zabrania dziesiąte przykazanie? Dziesiąte przykazanie zabrania chciwości i zachłanności, które 

są źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa. Domaga się także usunięcia z serca ludzkiego zazdrości, która 

polega na smutku doznawanym z powodu dobra drugiego człowieka i nadmiernym pragnieniu 

przywłaszczenia go sobie.  

 

33. Co charakteryzuje „ubogich w duchu” uczniów Jezusa? 

Ubodzy w duchu przedkładają Jezusa nad wszystko i nad wszystkich. Oderwani od bogactw powierzają się 

Bożej Opatrzności, która wyzwala ich z niepokoju o jutro.  
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ROZDZIAŁ VII  - MODLITWA I JEJ RÓŻNE FORMY 
 

1. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest spotkaniem i zjednoczeniem dziecka Bożego z nieskończenie 

dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Ta możliwość spotkania i 

zjednoczenia jest darem Boga, który zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka. 
 

2. Jakie są źródła modlitwy? Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne 

(wiara, nadzieja i miłość). W każdym z tych źródeł oczekuje nas Chrystus, aby napełnić nas Duchem 

Świętym.  
 

3. Jakie znaczenie dla modlitwy mają psalmy? Psałterz jest księgą, w której słowo Boże staje się 

modlitwą człowieka. Psalmy odznaczają się prostotą wynikającą z prawdy i doświadczenia spotkania 

człowieka z Bogiem. Ich słowami mogą więc modlić się ludzie każdego stanu i wszystkich czasów. 

Modlitwa psalmami zawiera dwa nierozłączne elementy: osobisty i wspólnotowy. Psalmy, które odmawiał i 

wypełnił Chrystus, są istotnym i stałym elementem modlitwy Jego Kościoła.  
 

4. Co charakteryzuje modlitwę Jezusa, która w Nowym Testamencie jest wzorem doskonałej 

modlitwy? Synowska modlitwa Jezusa, zanoszona często w samotności i ukryciu, wyrażała miłujące 

przylgnięcie do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że przez Ojca zostanie wysłuchany. Całe życie 

Jezusa było modlitwą, ponieważ Jezus był stale zjednoczony w miłości ze swoim Ojcem.  
 

5. Na co Jezus kładł nacisk, ucząc modlitwy? Ucząc modlitwy, Jezus kładł nacisk na nawrócenie serca. 

Wyrazem takiego całkowitego zwrócenia się do Ojca jest: 

• pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu  

• miłość nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców  

• modlitwa „w ukryciu”  

• unikanie wielomówstwa na modlitwie  

• przebaczenie z serca na modlitwie  

• czystość serca i poszukiwanie Królestwa. Serce zdecydowane na takie nawrócenie uczy się 

synowskiego przylgnięcia do Ojca, synowskiej śmiałości, synowskiego czuwania i synowskiej zgody 

na pełnienie woli Ojca. 
 

6. Na czym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej? Nowość modlitwy chrześcijańskiej wyraża się w 

tym, że prosimy Boga Ojca w imię Jezusa. Oznacza to, że święte człowieczeństwo Jezusa jest drogą, na 

której Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Droga uczenia się wiedzie przez 

zachowywanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu.  
 

7. Czym się charakteryzuje modlitwa chrześcijańska i w czym tkwi jej skuteczność? 

Modlitwa chrześcijańska jest wyrazem uległości człowieka przed Bogiem i ufnego zwracania się do Boga z 

prośbami. W Nowym Przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane, opiera się na modlitwie 

Jezusa. Gdy nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitwą Jezusa, w zaufaniu i synowskiej śmiałości, 

otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet więcej niż to: otrzymujemy samego Ducha 

Świętego, który posiada wszystkie dary.  
 

8. Dlaczego wzywamy święte imię Jezus? Imię „Jezus” (JHWH zbawia) obejmuje wszystko: Boga i 

człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia. Modlić się, mówiąc „Jezus”, oznacza wzywać Go, 

wołać do Niego w nas, odnosząc nasze życie do Boga Ojca. Jezus bowiem przez śmierć i zmartwychwstanie 

stał się objawieniem Bożego zbawienia (Bóg zbawia). Ktokolwiek wzywa imienia Zmartwychwstałego, 

przyjmuje Syna Bożego.  
 

9. Dlaczego Ducha Świętego nazywamy wewnętrznym Nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej? Duch 

Święty jest wewnętrznym Nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej, ponieważ za każdym razem, gdy 

zaczynamy modlić się, Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy podobnej 

do modlitwy i postawy życiowej Jezusa. 

Duch Święty przypomina modlącemu się Kościołowi o Chrystusie oraz prowadzi go do całej Prawdy. On jest 

twórcą żywej tradycji modlitwy. W modlitwie jest tyle dróg, co modlących się, ale ten sam Duch działa we 

wszystkich i ze wszystkimi.  
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10. Jakie formy przyjęła modlitwa chrześcijańska? Utrwalone w tradycji Kościoła formy modlitwy 

chrześcijańskiej to: 

• błogosławienie (wychwalanie), 

• adoracja, 

• modlitwa prośby, 

• modlitwa wstawiennicza, 

• modlitwa dziękczynienia, 

• modlitwa uwielbienia.  
 

11. Gdzie zawierają się i wyrażają wszystkie formy modlitwy? Celebracja Eucharystii zawiera i wyraża 

wszystkie formy modlitwy.  
 

12. Dlaczego tradycja Kościoła proponuje wiernym pewien rytm modlitwy i co jest jego podstawą? 

Proponowany przez tradycję Kościoła rytm modlitwy ma na celu podtrzymywanie modlitwy nieustannej. 

Podstawą rytmu życia modlitewnego chrześcijan jest cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta, a także 

godziny dnia.  
 

13. Jakie trzy główne sposoby modlenia się zachowała tradycja chrześcijańska? Trzy główne sposoby 

modlenia się w tradycji chrześcijańskiej: 

• modlitwa ustna,    rozmyślanie (medytacja),    modlitwa kontemplacyjna. 

Ich wspólną cechą jest skupienie serca, czyli czujność w zachowywaniu słowa i trwaniu w obecności Boga. 
 

14. Co najczęściej utrudnia praktykowanie modlitwy? Najczęstsze trudności w praktykowaniu modlitwy 

to roztargnienie i oschłość. Środkiem zaradczym jest wiara, gotowość przeżywania nawrócenia i czujność 

serca.  
 

15. Dlaczego modlitwa jest walką? Modlitwa jest walką, bo zawsze zakłada pewien wysiłek, by pokonać 

zniechęcenie, ujarzmić aktywizm, zaakceptować poczucie zawodu, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z 

naszą wolą. O tym, że modlitwa jest walką pouczają nas wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza, Matka 

Boża, święci, a nade wszystko sam Chrystus.  
 

16. Z kim walczymy na modlitwie i kiedy odnosimy zwycięstwo? Modlitwa jest czasem swoistą walką 

przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od 

modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Zmaganie modlitwy jest nieodłączne od „walki duchowej” koniecznej 

do stałego postępowania według Ducha Chrystusa: modlimy się tak, jak żyjemy, żyjemy zaś tak, jak się 

modlimy. Modlitwa jest darem łaski i zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Na pokusy, które powodują 

zwątpienie w użyteczność czy nawet możliwość modlitwy, należy odpowiadać pokorą, ufnością i 

wytrwałością.  
 

17. Co charakteryzuje modlitwę Maryi? Modlitwę Maryi charakteryzuje głęboka wiara oraz wielkoduszne 

ofiarowanie całej siebie Bogu.  
 

18. Dlaczego Kościół modli się w jedności z Maryją? Kościół chętnie modli się w jedności z Maryją ze 

względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym. Razem z Nią Kościół uwielbia Pana za 

wielkie rzeczy, które w Niej uczynił oraz powierza Jej swoje błagania i uwielbienia.  
 

19. Dlaczego świętych nazywamy przewodnikami modlitwy? Święci są przewodnikami modlitwy przez 

wzór swojego życia, przez pozostawione pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni Boga w 

niebie, wychwalają Go i nieustannie opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. W swojej modlitwie 

Kościół pielgrzymujący jest złączony z modlitwą świętych, których usilnie prosi o wstawiennictwo.  
 

20. Kto wychowuje do modlitwy? Pierwszym miejscem wychowania do modlitwy jest rodzina 

chrześcijańska. Wychowawcami modlitwy są więc przede wszystkim rodzice. Są nimi także kapłani, 

katecheci, animatorzy grup modlitewnych i kierownicy duchowi.  
 

21. Jakie miejsca najbardziej sprzyjają modlitwie? Miejsca najbardziej sprzyjające modlitwie to: osobiste 

lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe, a przede wszystkim kościół parafialny, który 

jest właściwym miejscem gromadzenia się wspólnoty wierzących na modlitwę liturgiczną i adorację 

eucharystyczną.  
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MODLITWA PAŃSKA „OJCZE NASZ” 

 

1. Kto nas nauczył modlitwy „Ojcze nasz”? Modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus. Stąd modlitwa 

ta nazywa się „Modlitwą Pańską”, czyli „Modlitwą Pana”. 
 

2. Jakie miejsce zajmuje modlitwa „Ojcze nasz” w Piśmie Świętym? Modlitwa „Ojcze nasz”, 

umieszczona w centrum Kazania na Górze, przedstawia w formie modlitwy istotną treść Ewangelii, jest 

streszczeniem całej Ewangelii.  
 

3. Jakie miejsce zajmuje „Ojcze nasz” w modlitwie Kościoła? Modlitwa Pańska jest w najwyższym 

stopniu modlitwą Kościoła i modlitwą osobistą każdego chrześcijanina. „Przekazywana” jest we chrzcie, aby 

ukazać nowe narodzenie się do życia dzieci Bożych. W Eucharystii objawia się jej skuteczność i pełny sens, 

ponieważ ukazuje eschatologiczny charakter zawartych w niej próśb, w oczekiwaniu na przyjście Pana. 

Stanowi też integralną część Liturgii godzin. 
 

4. Dlaczego możemy wzywać Boga jako Ojca? Możemy wzywać Boga jako Ojca dlatego, że jako Ojca 

objawił Go nam Syn Boży, a przez chrzest staliśmy się przybranymi synami Bożymi. Będąc synami, 

możemy zwracać się do Ojca z prostotą i ufnością, z pewnością i śmiałością  
 

5. Co wyrażamy, gdy mówimy Ojcze „nasz”? Najpierw to, że Bóg jest naszym Ojcem. Zaimek „nasz” 

wyraża całkowicie nową relację do Boga jako Ojca. Gdy mówimy Ojcze „nasz”: 

• uznajemy, że wszystkie Jego obietnice zostały wypełnione w Jego Synu Jezusie Chrystusie przez 

ustanowienie nowego i wiecznego Przymierza; 

• odwołujemy się do naszej komunii z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem w Ich jednym 

Duchu Świętym; 

• wyzbywamy się indywidualizmu, otwierając się na ogrom Jego miłości objawionej w Chrystusie 

wobec wszystkich ludzi; modląc się zaś z tymi, którzy uznają Boga za Ojca, wstawiamy się u Niego 

za wszystkimi ludźmi. Bóg jest bowiem Ojcem wszystkich, ale nie wszyscy to wiedzą i nie wszyscy 

to uznają.  
 

6. Co oznacza sformułowanie: któryś jest w niebie? Sformułowanie „któryś jest w niebie” nie oznacza 

miejsca, lecz sposób istnienia; nie wyraża oddalenia Boga, ale Jego majestat. Niebo, dom Ojca, stanowi 

prawdziwą ojczyznę, do której zdążamy i do której już należymy.  
 

7. Ile próśb zawiera Modlitwa Pańska? Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb skierowanych do Boga 

Ojca. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Ojca, a cztery pozostałe do potrzeb i pragnień człowieka. 

 

 

 


