
 

Ku refleksji… 

Część I – O OBJAWIENIU BOŻYM 

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? 

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 

2. Co to jest Pismo Święte? 

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera 

Słowo Boże skierowane do ludzi. 

3. Kto jest autorem Pisma Świętego? 

Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Bóg, a drugorzędnym – ludzie natchnieni przez 

Boga. 

4. Jak dzieli się Pismo Święte? 

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament. 

5. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? 

Pismo Święte składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem 

73 księgi. 

6. Kto napisał 4 Ewangelie? 

Św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan. 

7. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. 

4 Ewangelie; Dzieje Apostolskie; listy apostolskie: św. Pawła, św. Jakuba, św. Piotra, św. Judy, 

św. Jana; Apokalipsa św. Jana. 

8. Co to jest Tradycja? 

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez 

Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i podaje do wierzenia. 

 

 

 



Część II – NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY 

 

9. Skład 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. W stąpił 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.  
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10.  6 prawd wiary. 

1) Jest jeden Bóg. 

2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 

5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

11. Co to jest Trójca Święta? 

Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą 

Przenajświętszą. 

12. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem? 

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same 

doskonałości. 

13. Jakie przymioty posiada Pan Bóg? 

Pan Bóg jest: 

a) wieczny - zawsze był, jest i będzie, 



b) wszechmocny - wszystko co może czynić, co chce, 

c) niezmienny - zawsze jest ten sam, 

d) najmędrszy - wszystko, co robi, jest mądre i dobre, 

e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi 

f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze, 

g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi. 

14. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? 

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. 

15. Kto to są aniołowie? 

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył 

aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych 

aniołów nazywamy szatanami. 

16.  Kim jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. 

Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. 

17. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście? 

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które 

nazywamy grzechem pierworodnym. 

18. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? 

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 

19. Kim jest Jezus Chrystus? 

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

20. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus? 

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego 

Augusta i króla żydowskiego Heroda. 

21. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, 



2) Rozmnożenie chleba, 

3) Uzdrowienie paralityka, 

4) Wskrzeszenie Łazarza, 

5) Zmartwychwstanie. 

22. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 

1) o synu marnotrawnym, 

2) o miłosiernym Samarytaninie, 

3) o Dobrym Pasterzu, 

4) o robotnikach w winnicy, 

5) o talentach, 

6) o pszenicy i kąkolu. 

23. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? 

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: 

"Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił 

twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego". 

Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie. 


