
PYTANIA  I  ODPOWIEDZI  DO  I  KOMUNII  ŚWIĘTEJ 
GNIEZNO 2019/2020 r. 

 
O  PANU  BOGU  

1. Kto to jest Pan Bóg? 

     Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 

 

 2. Ile jest Osób Boskich? 

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

 

 3.  Czy Pan Bóg jest tylko Jeden? 

     Pan Bóg jest tylko Jeden, ale w Trzech Osobach. 

 

 4. Jak nazywamy Jednego Boga w Trzech Osobach? 

     Jednego Boga w Trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 

 

 5. Dlaczego Boga nazywamy Ojcem? 

     Boga nazywamy Ojcem dlatego, że daje nam życie, jest zawsze z nami i nas kocha. 

 

 6. Co to znaczy stworzyć? 

     Stworzyć - to znaczy uczynić coś z niczego. 

 

 7. W jakim celu Pan Bóg stworzył świat? 

     Pan Bóg stworzył świat dla swojej chwały i dobra stworzeń. 
 

O  PANU  JEZUSIE  I  MATCE  BOŻEJ   
 8. Kim jest Jezus Chrystus? 

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

 

9. Gdzie narodził się Pan Jezus? 

       Pan Jezus narodził się w Betlejem. 

 

10. Co znaczy Imię Jezus? 

      Imię Jezus, znaczy to samo, co Zbawiciel. 

 

11. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? 

      Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas uwolnić od grzechu i wysłużyć nam niebo. 

 

12. Kim byli Apostołowie? 

      Apostołowie byli uczniami Pana Jezusa, którzy razem z Nim przebywali przez 3 lata, a 

później głosili Jego naukę. 

 

13. Czego Pan Jezus nauczał ludzi? 

      Pan Jezus nauczał ludzi, że osiągną szczęście wieczne, jeżeli będą wierzyć w Boga i 

zachowywać Jego przykazania. 

 

14 . Dlaczego Pan Jezus jest Zbawicielem ludzi? 

      Pan Jezus jest Zbawicielem ludzi dlatego, że cierpiał, umarł na krzyżu i  zmartwychwstał dla 

naszego zbawienia. 

15. Kiedy Pan Jezus Zmartwychwstał? 

      Pan Jezus Zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci - to jest w Wielką Niedzielę przed 

wschodem słońca. 

 

16. Czy Pan Jezus wstąpiwszy do nieba - nie pozostał na ziemi? 

       Pan Jezus po wstąpieniu do nieba, jednocześnie pozostał na ziemi i jest w Najświętszym 

Sakramencie Ołtarza w Tabernakulum pod postacią chleba. 

O  ANIOŁACH  
 

17. Kto to są Aniołowie? 

      Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała 

 

18. Czy wszyscy Aniołowie zostali wierni Panu Bogu? 

      Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw 

Bogu i za karę zostało strąconych do piekła. 

 

19. Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi? 

      Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi nazywamy - Aniołami Stróżami. 

 

O  CZŁOWIEKU   
20. Kto to jest człowiek? 

      Człowiek, jest to stworzenie Boże, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 

 

21. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? 

      Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a  przez to 

osiągnie życie wieczne. 

 

22. Jak nazywamy grzech, który popełnili pierwsi ludzie? 

       Grzech, który popełnili pierwsi ludzie, nazywa się grzechem pierworodnym i Grzech ten 

przeszedł na wszystkich ludzi. 

 

23. Kto pierwszych ludzi namówił do grzechu? 

      Pierwszych ludzi namówił do grzechu szatan, który przyjął postać węża. 

 

24. Co utracili  przez  grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie? 

       Przez grzech pierworodny, pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę  uświęcającą, a tym 

samym prawo do nieba, ponadto utracili jeszcze inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, 

cierpieć, chorować i umierać, a  ich wola stała się skłonniejsza do złego. 

 

25. Co to znaczy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? 

       Dusza ludzka jest nieśmiertelna, to znaczy, że nigdy nie umrze. 

 

26. Kogo Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi? 

      Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię, dla zbawienia ludzi, Swego Syna, Jezusa Chrystusa. 

 

27. Kto był wolny od grzechu pierworodnego? 

       Od grzechu pierworodnego był wolny Pan Jezus i Jego Matka Maryja.  



 

 O  RZECZACH  OSTATECZNYCH 
28. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? 

       Rzeczy ostateczne człowieka to: 

 a) śmierć  b) sąd Boży  c) niebo albo piekło. 

 

29. Co to jest śmierć? 

       Śmierć jest to rozłączenie się duszy od ciała. 

 

 30. Co się dzieje z duszą ludzką po śmierci? 

       Po śmierci  dusza ludzka idzie na Sąd Boży. 

 

O  ŁASCE  BOŻEJ   
 31. Co to jest łaska Boża? 

      Łaska Boża, to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 

 

32. Co to jest łaska uświęcająca? 

       Łaska uświęcająca, jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi 

Bożymi. 

 

33. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą? 

       Pierwszy raz otrzymaliśmy łaskę uświęcającą podczas Chrztu świętego. 

 

34. Przez co tracimy łaskę uświęcającą? 

       Łaskę uświęcającą tracimy przez grzech śmiertelny. 

 

35. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą? 

       Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty (Spowiedź) 

 

O  GRZECHU 
36.  Co to jest grzech? 

      Grzech, jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. 

 

37. Co to jest grzech ciężki? 

      Grzech ciężki, czyli śmiertelny, jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie 

przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. 

 

 38 . Co to jest grzech lekki? 

      Grzech lekki, czyli powszedni, jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w 

małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. 

 

39. Na jaką karę zasługuje grzech śmiertelny, a na jaką lekki? 

      Grzech śmiertelny zasługuje na karę wieczną w piekle, a grzech lekki na karę doczesną w tym 

życiu lub w czyśćcu. 

 

O  SAKRAMENTACH  ŚWIĘTYCH I EUCHARYSTII  
40 .  Co to jest Sakrament? 

      Sakrament jest to znak widzialny niewidzialnej łaski. 

 

41.  Dlaczego chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem? 

      Chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem, bo bez niego nie można być zbawionym. 

 

42. Co to jest Najświętszy Sakrament? 

      Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. 

 

43. Czy Pan Jezus w każdej hostii jest cały? 

       TAK, Pan Jezus w każdej hostii jest cały. 

 

44. Co to jest Msza święta? 

      Msza święta jest to bezkrwawa Ofiara, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas Swojemu Ojcu 

pod postaciami chleba i wina. 

 

45. Co to jest Komunia święta? 

      Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 

 

46. Co sprawia w nas Komunia święta? 

      Komunia święta pomnaża w nas łaskę Bożą, gładzi grzech powszedni, chroni od grzechów 

śmiertelnych i umacnia w dobrym. 

 

47. Jak często można przyjmować Komunię świętą? 

      Komunię świętą można przyjmować codziennie, jeżeli ktoś jest bez grzechu śmiertelnego  

i ma dobrą intencję. 

 

48. Kiedy  k o n i e c z n i e  trzeba przyjmować Komunię świętą? 

      Komunię świętą  k o n i e c z n i e  trzeba przyjmować przynajmniej raz w roku w okresie 

Świąt Wielkanocnych i w niebezpieczeństwie śmierci. 

 

O  SAKRAMENCIE POKUTY   
49. Co to jest Sakrament Pokuty? 

      Jest to Sakrament, w którym kapłan w imieniu Chrystusa odpuszcza człowiekowi grzechy po 

chrzcie popełnione. 

 

50. Co to jest rachunek sumienia? 

      Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które zostały popełnione 

 

51. Co należy czynić w rachunku sumienia? 

      W rachunku sumienia należy zastanowić się jakie było nasze postępowanie wobec Boga, 

innych ludzi i siebie. 

 

52. Czy wystarczy przypomnieć sobie grzechy? 

       Trzeba jeszcze przypomnieć sobie liczbę grzechów, zwłaszcza ciężkich - śmiertelnych. 

 

53. Co należy czynić po rachunku sumienia? 

       Po rachunku sumienia należy żałować za grzechy i postanowić poprawę. 

 

54. Co to jest żal za grzechy? 

      Żal za grzechy jest to wielki smutek duszy i obrzydzenie sobie grzechów, żeśmy przez nie 

Pana Boga obrazili, niebo utracili, a na piekło zasłużyli. 

 



 

 55. Co obiecujemy Panu Bogu w postanowieniu poprawy? 

      W postanowieniu poprawy obiecujemy Panu Bogu zmienić życie na lepsze. 

 

 56. Co to jest spowiedź? 

      Spowiedź jest to szczere wyznanie grzechów Panu Bogu przed kapłanem, aby otrzymać 

przebaczenie i mocniej zjednoczyć się z Bogiem i ludźmi. 

 

57. Jaka powinna być spowiedź? 

      Spowiedź powinna być szczera, całkowita i z żalem za grzechy. 

 

58. Kiedy spowiedź jest nieważna i świętokradzka? 

       Spowiedź jest nieważna i świętokradzka wtedy, gdy ktoś ze wstydu i bojaźni nie wyznał 

jakiegoś grzechu śmiertelnego. 

  

59. Co otrzymujemy przez rozgrzeszenie kapłańskie? 

      Przez rozgrzeszenie kapłańskie otrzymujemy odpuszczenie grzechów i kary wiecznej. 

 

60. Co to znaczy zadośćuczynienie? 

      Zadośćuczynienie, znaczy wypełnić pokutę zadaną w czasie spowiedzi i naprawić wyrządzone 

krzywdy. 

CREDO 

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 dnia trzeciego, 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. 

Do św. Michała Archanioła 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw 
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
 


