
PYTANIA NA EGZAMIN DO BIERZMOWANIA 

 

1. Co to jest religia? 

Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 

2. Jaką religią jest religia katolicka? 

Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 

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

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

4. Co to jest Pismo św.? 

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

Słowo Boże skierowane do ludzi. 

5. Kto jest autorem Pisma św.? 

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha 

Świętego natchnieni. 

6. Jak dzieli się Pismo św.? 

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament. 

7. Co to jest Tradycja? 

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

Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 

8. Co to jest Trójca Święta? 

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

Trójcą Przenajświętszą. 

9. 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. 

10. Kto to jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy 

nieśmiertelnej. 

11. Kim jest Jezus Chrystus? 

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

12. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa? 

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką - Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem - św. 

Józef. 

13. 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. 

14. Co to jest cud? 

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz 

tylko sam Bóg. 

15. 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". 

16. Co to jest Kościół katolicki? 



Kościół katolicki jest to: 

a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez 

wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św., 

b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być 

znakiem Boga), 

c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, 

członkami - ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie 

odpowiedzialni za siebie, 

d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża. 

17. Kto założył Kościół katolicki? 

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z 

nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła. 

18. Kto obecnie jest Głową Kościoła? 

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. 

Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek. 

19. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny? 

Kościół jest powszechny, ponieważ: 

a) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, 

b) rozszerza się po całej ziemi, 

c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata. 

20. Kim jest Duch Święty? 

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 

21. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas? 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w 

sakramencie bierzmowania. . 

22. Co to jest diecezja? 

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na 

dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię - kilka metropolii tworzy 

prowincję kościelną. 

23. Co to jest Świętych obcowanie? 

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu 

i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący). 

24. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? 

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. 

25. Co to jest śmierć? 

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. 

Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej. 

26.Co to jest czyściec? 

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci. 

27. Co to jest niebo? 

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. 

28. Co to jest piekło? 

Piekło to jest stan wiecznej kary. 

29. Co to jest sumienie? 

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe". 



30. Kiedy człowiek popełnia grzech? 

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub 

kościelne. 

31. Co to jest nałóg? 

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów. 

32. Co to są cnoty Boskie? 

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z 

Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość. 

33. Co to znaczy miłować Pana Boga? 

Miłować Pana Boga; to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać 

Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich. 

34. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, 

indywidualna lub liturgiczna. 

35. W jakim celu Kościół św. nakazuje post? 

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę. 

36. Co to jest łaska Boża? 

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

37. Co to jest łaska uświęcająca? 

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

Bożymi (jest to życie Boże w nas). 

38. Co to jest łaska uczynkowa? 

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do 

zbawienia. 

39. Co to jest sakrament? 

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest 

to nasze spotkanie z Chrystusem). 

40. Co to jest chrzest? 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje 

nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można 

przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. 

Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary). 

41. Co to jest bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę 

swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

42. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania? 

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać 

sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, 

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas 

swymi darami. 

43. Co oznacza słowo "bierzmowanie"? 

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka 

wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze. 

44. Jakich łask udziela bierzmowanie? 

l) pomnaża łaskę uświęcającą, 

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 



3) daje 7 darów Ducha Świętego, 

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. 

45. Co to znaczy żyć według wiary? 

Żyć według wiary, tzn.: 

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, 

b) spełniać solidnie swoje obowiązki, 

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę 

religii, częstą spowiedź i Komunię św., 

d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego. 

46. Przez co Człowiek może utracić wiarę? 

Człowiek może utracić wiarę przez: 

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), 

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św., 

c) lekceważenie przykazań Bożych. 

47. Kto udziela sakramentu bierzmowania? 

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach 

każdy upoważniony kapłan. 

48. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania? 

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, 

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". 

49. Co to jest Krzyżmo św.? 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. 

biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje). 

50. Co to jest Najświętszy Sakrament? 

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

postaciami chleba i wina. 

51.Co to jest Msza św.? 

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu 

niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana 

Jezusa). 

52. Kiedy dobrze uczestniczmy we Mszy św.? 

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z 

kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy 

wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą. 

53. Co to jest sakrament pokuty? 

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie 

Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się 

lepszym człowiekiem. 

54. Co to jest rachunek sumienia? 

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi. 

55. Co to jest żal za grzechy? 

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, 

przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie 

56. Co to jest spowiedź? 

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. 



57. Co to jest odpust? 

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. 

58. Co to jest namaszczenie chorych? 

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski 

dla duszy, ulgę w cierpieniu, - niekiedy przywrócenie zdrowia. 

59. Co to jest kapłaństwo? 

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary 

Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania. 

60. Co to jest sakrament małżeństwa? 

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, 

których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych. 

61. PACIERZ – Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielski,……, itd. 

 


