Pytania z katechezy do klasy 6
Dział 1: Tajemnica Kościoła Chrystusowego
1. Jestem w Kościele na wakacjach i w szkole
.Na czym Chrystus miał budować Kościół?
.na Piotrze którego nazwał Opoką

.Komu Chrystus dał „klucze Królestwa Niebieskiego”
.Piotrowi

.Jakie imię nosił Piotr, zanim Jezus zmienił mu na Piotr
.Szymon

.Jakie znaczenie ma słowo „kościół”
.świątynia, wspólnota

.Kiedy wiemy że kościół to wspólnota, a kiedy, że budynek?
.zależy od pisowni k małe to budynek, duże to wspólnota

.Co wg św. Jana (J 13,35) charakteryzuje uczniów Chrystusa?
.wzajemna miłość

2. Zesłanie Ducha Świętego — narodziny Kościoła
.Kim jest Paraklet?
.Duch św, Duch prawdy

.Kogo Jezus obiecuje zesłać, by o Nim świadczył?
.Ducha św.

.Kiedy zstąpił Duch Święty?
.w dzień Pięćdziesiątnicy

.Co było zewnętrznym znakiem zstąpienia Ducha Świętego
.płomyki ognia

.Ile osób Apostołowie ochrzcili w Zesłanie Ducha Świętego
.3 tys dusz

.Kiedy Kościół rozpoczął swoją działalność
.w Zesłanie Ducha Świetego

3. Życie pierwszych chrześcijan wzorem dla wspólnoty Kościoła
.Jak brzmi starożytne określenie Mszy św.?
.Łamanie chleba

.Jak się zachowywała pierwsza wspólnota chrześcijańska?
.trwali w nauce Apostołów, wspólnym łamaniu chleba i modlitwie

.Gdzie pierwsi chrześcijanie spotykali się na Eucharystię
.po domach

.Pierwsi chrześcijanie pozostają dla nas wzorem w ...(zapamiętaj s. 15).
.radosnym świadczeniu o zmartwychwstaniu, -zachowywaniu nauki Apostołów, -wspólnym przeżywaniu Eucharystii, modlitwie, -traktowaniu drugiego człowieka jak brata i siostrę, dzieleniu się z biedniejszymi

4 Święty Piotr - opoką Kościoła
.Skąd pochodzi św. Piotr
.z Betsaidy nad J. Genezaret

.Jakie zadanie otrzymał św. Piotr od Jezusa?
.kierować Kosciołem

.Dlaczego Jezus Szymona rybaka nazwał Piotrem
.bo miał być Jego namiestnikiem na ziemi

.Co oznacza w języku greckim słowo piotr
.opoka

.Jakiej gminie chrześcijańskiej przewodzi św. Piotr.
.w Jerozolimie

.Gdzie św. Piotr spędza ostatnie lata życia
.w Rzymie

.W jaki sposób ginie św. Piotr
.męczennik, ukrzyżowany głową w dół

.Gdzie umiera św. Piotr (miejscowość)
.Rzym

.Jak się nazywało wzgórze na którym zginął św. Piotr? .
Watykańskie.

.Co symbolizowały klucze św Piotra?
.władzę w Kościele

.Kto był pierwszym papieżem
.św. Piotr

5 Jezus żyje i działa przez św. Piotra i jego następców
.Wymień Apostołów
.Szymon Piotr, Andrzej, Jan, Jakub, Bartłomiej Jakub s. Zebedeusza, Szymon Gorliwy, Filip, Tomasz, Jakub s. Alfeusza,
Mateusz, Judasz Iskariota

.Kto w dzisiejszym Kościele jest następcą Apostołów
.biskupi

.Jak zawsze nazywamy biskupa Rzymu
.papieżem

.Kto stoi na czele Kościoła
.papież

.Kto jest odpowiedzialny za diecezje?
.biskup miejsca

.Jak się nazywa biskup odpowiedzialny za naszą archidiecezję
.

.Kto pomaga biskupowi ordynariuszowi w kierowaniu diecezją w kurii
.biskupi pomocniczy, wikariusze generalni

.Kto pomaga biskupowi w kierowaniu diecezją w terenie
.prezbiterzy

.Jakie są zadania prezbiterów?
.głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów w parafii, prowadzenie katechezy parafialnej i szkolnej, przewodniczenie
nabożeństwom prowadzenie grup parafialnych

.Jakie są zadania biskupów?
.kierowanie diecezją, głoszenie Ewangelii, udzielanie sakr kapłaństwa i bierzmowania, wizytowanie parafii

.Kto tworzy kolegium biskupów?
.biskupi pod przewodnictwem papieża

6. Święty Paweł - Apostoł Narodów
.Jakie imię nosił przed nawróceniem św. Paweł?
.Szaweł

.Kim był Szaweł
.Żydem, gorliwym faryzeuszem, wykształconym, obywatelem rzymskim

.Gdzie Szaweł spotkał Chrystusa
.w drodze do Damaszku

.Ile podróży odbył św. Paweł
.3

.Ile listów napisał św. Paweł?
.13

.Dlaczego św. Pawła zawieziono do Rzymu na sąd cezara, a nie osądzono go na miejscu
.był obywatelem Rzymu i miał prawo odwołać się do cezara

.Jaki wyrok wydał cesarz w Rzymie w 63r.
.został uniewinniony

.Wzorem czego jest św. Paweł dla nas?
.gorliwości w głoszeniu Ewangelii

.Gdzie został zabity św. Paweł (~67r) .
.za murami Rzymu

.Jak zginął św. Paweł?
.został ścięty mieczem

7. Uczestniczę w działalności misyjnej Kościoła
.Na czym polegają misje
.na głoszeniu Chrystusa

.W jaki sposób możesz pomagać misjom?
.modlitwę za misje i misjonarzy; ofiarowane cierpienie; przekazywanie wiadomości o misjach, utrzymywanie łączności z
misjonarzami, pomoc materialną.

8. Uczestniczę w potrójnej misji Chrystusa
.W jakiej potrójnej misji możesz uczestniczyć z Chrystusem?
.prorockiej, kapłańskiej, królewskiej

.W jaki sposób możesz uczestniczyć w kapłańskiej misji Chrystusa?
.w czasie Mszy ofiarować Bogu wszystko czym zyjemy

. .W jaki sposób możesz uczestniczyć w prorockiej misji Chrystusa?
.trwać w wierze, głosić Chrystusa słowem i czynem-świadectwem

9 Biblijne obrazy przybliżają nam Kościół
.Czym jest Kościół?
.wspólnotą wiernych

.Kto uświęca i prowadzi Kościół drogami zbawienia
.Duch Święty

.Jakie określenia Kościoła poznałeś na katechezie (5)
.Owczarnia Chrystusowa, Rola Uprawna; Winnica Wybrana; Budowla Boza; Ciało Chrystusa;

10 Wierzę w jeden, święty Kościół
.O co Jezus prosił dla Kościoła j 1, 20-21?
.o jedność

.Z czego wypływa jedność Kościoła (zapamietaj s.40)
.jeden Bóg, jedna wiara, te same sakramenty, jedność ppi biskupów

.Na czym polega świętość,
.na powstawaniu z grzechów oraz poświęceniu się na służbę Bogu

11 Wierzę w powszechny, apostolski Kościół
.Na czym polega powszechność Kościoła
.został posłany do wszystkich ludzi udziela pełni środków potrzebnych do zbawienia

.Na czym polega apostolskość Kościoła
.Kł wyrósł na fundamencie apostołów, których następcami są biskupi, kontynuuje ich misję

.Na mocy czego każdy chrześcijanin jest wezwany by głosić Chrystusa słowem i czynem

.chrztu i bierzmowania

12 Służebna rola hierarchii w Kościele
.Kto tworzy hierarchię w Kościele
.pp, biskupi, prezbiterzy, diakoni

.Po co Jezus posyła Apostołów
.by głosili dobrą Nowinę

13 Duch Święty mocą i życiem Kościoła
.Kim jest Paraklet
.Duch Święty

.Kogo Jezus zsyła jako pomoc dla Kościoła
.Ducha Świętego

.Po co Duch Święty objawia się wszystkim 1Kor 12, 4-11
.dla wspólnego dobra

.Czym są charyzmaty?
.łaską Boga, pośrednio, lub bezpośrednio służą Kościołowi

.Co mamy robić z charyzmatem który odkryjemy w sobie?
.rozwijać i służyć innym

Dział 2: Siedem sakramentów Kościoła
14 Sakramenty źródłem życia Kościoła
Czym są sakramenty?
-są ustanowionymi przez Chrystusa widzialnymi, świętymi znakami niewidzialnej rzeczywistości, w
których chrześcijanie mogą doświadczyć uzdrawiającej, przebaczającej, posilającej wzmacniającej
i uzdalniającej do miłości obecności Boga, bo w nich działa łaska Boża
Czym jest łaska Boża
-to pomoc udzielona przez Boga, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się jego
przybranymi dziećmi
Wymień sakramenty dające nam życie
-chrzest bierzmowanie
Wymień sakramenty przywracające nam życie
-sakrament pokuty, namaszczenie chorych
Wymień sakrament dający pełnię życie.
-Eucharystia
Wymień sakramenty obdarzające nas szczęściem
-małżeństwo kapłaństwo
15 W sakramentach spotykam się z Jezusem.
Co jest znakiem materialnym sakramentu
-czynność
Co jest znakiem wewnętrznym sakramentu
-łaska duchowa
16 Sakramenty źródłem wzrostu mojej wiary, nadziei i miłości
.Zdefiniuj cnotę wiary
-dzięki niej wierzymy w to wszystko, co Bóg nam powiedział i objawił, a co Kościół podaje nam do
wierzenia, jest całkowicie dobrowolnym powierzeniem siebie Bogu
. Zdefiniuj cnotę nadziei

-ufamy obietnicom Jezusa, pragniemy szczęścia w Królestwie Niebieskim, osiągniemy to dzięki
pomocy łaski Ducha św..
Zdefiniuj cnotę miłości
-kochamy Boga dla Niego samego, a bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga..
.Wymień cnoty boskie
-wiara, nadzieja, miłość
.Dlaczego cnoty boskie nazywamy boskimi?
-bo w Bogu mają swoje źródło i odnoszą się bezpośrednio do Boga i ludzi
.Przez co wzrastają cnoty boskie
-poprzez przyjmowanie sakramentów św. w których otwieramy się na łaskę Bożą
.Na jakie 3 części dzielimy sakramenty
-wtajemniczenia, uzdrowienia i służące komunii i posłaniu
17 Chrzest święty początkiem drogi do Ojca.
Jaki grzech gładzi tylko chrzest
-pierworodny
.Jak należy ochrzcić dziecko w niebezpieczeństwie śmierci
-polać głowę wodą, nawet zwykłą, wypowiedzieć formułę chrztu: imię ja ciebie chrzczę w imię Ojca
i Syna ...
.kto jest zwyczajnym szafarzem chrztu w kościele katolickim
-kapłan: biskup, prezbiter, diakon
18 W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela mocy do dawania świadectwa.
.Kiedy nastąpiło zesłanie Ducha świętego na apostołów
-dzień Pięćdziesiątnicy
.Jakie znaki występują w sakramencie bierzmowania?
-nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem
Wymień dary Ducha Świętego
Mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.
Ile razy i dlaczego przyjmujemy sakrament bierzmowania
-jeden, bo wyciska na duszy niezatarte znamię pieczęć Ducha świętego
19 Eucharystia jednoczy mnie z Chrystusem i braćmi.
Kiedy i gdzie Jezus ustanowił Eucharystię?
-wielki czwartek w Wieczerniku
.Z kim jednoczy mnie Eucharystia
-z Bogiem i człowiekiem
20 W sakramencie pokuty spotykam się z uzdrawiającą łaską Boga.
Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty.
-po zmartwychwstaniu, gdy objawił się apostołom
.Jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament pokuty
-powiedział apostołom „weźmijcie Ducha świętego, komu odpuścicie grzechy będą odpuszczone, a
którym zatrzymacie są im zatrzymane
.Wymień warunki dobrej spowiedzi
.Jak często należy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania

21 W sakramencie namaszczenia chorych Chrystus umacnia mnie w cierpieniu.
.W czyim liście znajdujemy nakaz sprowadzania kapłanów do chorych i ich
namaszczania?
-Jakuba 5, 13-16
.Kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych
-każdy człowiek wierzący cierpiący na poważną chorobę
.Co jest istotą tego sakramentu
-namaszczenie świętym olejem czoła i rąk chorego czemu towarzyszą odpowiednie modlitwy
22 Sakrament święceń kapłańskich udziałem w misji i mocy Chrystusa.
Przez fakt święceń kapłan otrzymuje potrójną moc, jaką?
-przemieniającą, uzdrawiającą, zbawczą
.Jakim świętym olejem w czasie święceń namaszcza się kapłanów
-krzyżma.
Na czym polega duchowa adopcja kapłanów
-modlitwie za nich
23 Sakrament małżeństwa żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.
.Jak powinny wyglądać relacje w małżeństwie
-żony posłuszne mężom, oni miłować je jak Chrystus Kościół
24 Przez życie sakramentalne uwielbiam Boga.
Gdzie Bóg szczególnie udziela człowiekowi swoich łask
-w sakramentach
25 Na nowo odkrywam Kościół i sakramenty - katecheza powtórkowa.
.Jaką moc Bóg daje w sakramencie bierzmowania
-moc do głoszenia i obrony wiary słowami i czynami
- do mężnego wyznawania Imienia Jezusa
-nie wstydzić się krzyża...

. Dział 3: Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła
26. Zostałem ochrzczony i nie wstydzę się Jezusa
. Co jest warunkiem przyznania się Chrystusa do nas przed Ojcem
-nasze, świadectwo, przyznawanie się do Chrystusa
. Wymień zobowiązania płynące z sakramentu chrztu
-życie wiarą
-poznawanie prawd wiary katolickiej
-życie nadzieją zbawienia-dobrze postępując
-życie miłością wobec Boga i ludzi
-udział w życiu Kościoła- liturgia, troska o materialną strone
-częste korzystanie z sakramentów
27 Z Jezusem i we wspólnocie Kościoła zbliżam się do Ojca
. Dlaczego wspólnota jest droga konieczną do zbawienia
-„gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje tam Ja jestem Mt18,20

. Wymień wspólnoty ubogacające naszą parafię
28 Bóg stawia wymagania i dodaje mi siły
. Do czego jest stworzony człowiek wg ks. Franciszka Blachnickiego?
-do dialogu, spotkania z drugim człowiekiem
. Po co Bóg stawia nam wymagania
-byśmy je realizowali i stawali się świętymi
29 Wolontariusze Jezusa
. Opowiedz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
-.
Czym jest wolontariat
-darmowa, dobrowolna praca dla innych
. Wyjaśnij słowo wolontariusz
-ochotnik pracujący dla jakiegoś celu bez zapłaty
30 Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła
. Jaka modlitwa ma wielką wartość przed Bogiem
-wspólnotowa
Jak wyglądało życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej?
-trwali w nauce apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwach
-

31 Niedziela jest dla mnie dniem świętym
. Dlaczego niedziela jest dniem szczególnym
-bo w niedzielę zmartwychwstał Chrystus
.Kiedy wolno w niedzielę pracować
-gdy wymaga tego dobro człowieka-obowiązki rodzinne, ważny pożytek społeczny.
Czemu ma służyć świętowanie niedzieli
-by ludzie mogli skorzystać z czasu wolnego i poświęcić go dla Boga, rodziny i kultury
Jak powinniśmy zagospodarować czas niedzieli? (zapamiętaj s 109)
-uczestniczyć w Eucharystii
--zainteresować się innymi ludźmi
-czas na lekturę duchową i refleksję
-gesty szacunku, miłości i wdzieczności
32 Jezus uczy mnie kochać
Skąd pochodzi miłość?
-od Boga, bo „Bóg jest miłością”
Jakie jest pierwsze i najważniejsze przykazanie
-miłości Boga i bliźniego

33 W trosce o swoje życie wieczne wypełniam przykazania kościelne
Jakie zadanie otrzymali apostołowie
-idźcie i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu…
Przytocz biografie dowolnego świętego, uzasadnij jego wybór
-……….
34 Z Jezusem zmieniam świat na lepszy
Jaki nakaz otrzymał każdy ochrzczony? s.117
-abyśmy byli apostołami i głosili Słowo Boże
-trwali w nauce apostołów i życiu sakramentalnym
Co musisz robić, aby mieś siłę do głoszenia Królestwa Bożego
-trwać na modlitwie i starać się zmienić siebie samego
35 Pogłębiam swoją wiarę we wspólnocie parafialnej
Wymień poprzednich proboszczów naszej parafii
-ks. Józef Swatowski, ks. Jan Bielak
W jakiej wspólnocie w naszej parafii mogą uczestniczyć dorośli?
-Legion Maryi, grupa liturgiczna, Domowy Kościół
W jakiej wspólnocie w naszej parafii mogą uczestniczyć dzieci i młodzież?
-Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, ministranci, schola, grupa dyskusyjna
36 Rozpoznaję swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła
W jakim celu człowiek otrzymuje dary duchowe?
-aby służyć nimi innym
Jaki obowiązek posiada każdy wierzący człowiek?
-służenia wspólnocie parafialnej darami i talentami otrzymanymi od Pana Boga

Dział 4: Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła
37 Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła
Gdzie głosił Ewangelię św. Patryk
-w Irlandii
W którym wieku św. Patryk głosił Dobrą Nowinę
-w V (25 III 433 – 17 III 461)
Kto głosił Dobrą Nowinę w Niemczech
-św. Bonifacy
- Kto głosił Dobrą Nowinę w Irlandii
Św. Patryk
W którym wieku głosił Dobrą Nowinę Bonifacy?
-wiek 8
(14V 719-5 VI 754)
Do jakiego zakonu należał św. Bonifacy?

-był benedyktynem
Kto zewangelizował Węgry
-św. Stefan z żaną (Gizelą)
Kto miał duży wpływ na św. Stefana
-św. Wojciech
Gdzie ewangelizowali św. Metody i św. Cyryl?
-na Wielkich Morawach
Kogo uważa się za apostołów słowian i twórców ich kultury?
-św. Metodego i Cyryla
Co łączyło św. Cyryla i Metodego
-byli zakonnikami
Co zrobili Cyryl i Metody, by lepiej ewangelizować?
-Przełożyli Biblię i katechizm na język słowian kładąc podwaliny pod ich piśmiennictwo
Jakie zadanie ciąży na tobie, człowiekowi wierzącemu?
-rozwijać wiarę w sobie i swoim otoczeniu
38. Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła
Kiedy odbył się chrzest Polski- podaj dzień miesiąc i rok.
-14 IV 966
Kto był pierwszym biskupem?
-bp. Jordan
Gdzie była siedziba pierwszego biskupa?
-w Poznaniu
Dlaczego Mieszko przyjął chrzest z Czech?
-aby się niezależnić od Niemiec
Święty Wojciech - gorliwy apostoł
Do jakiego zakonu wstąpił św. Wojciech
-do benedyktynów
Który władca Polski wspierał misje św. Wojciecha
-Bolesław Chrobry
Kogo najpierw ewangelizował z dużym sukcesem św. Wojciech?
-Pomorzan
Gdzie, po śmierci św. Wojciecha utworzono nową niezależną metropolię?
-w Gnieźnie
Kiedy powstała metropolia w Gnieźnie?
-w 1000r.
Jakie diecezje należały do metropolii gnieźnieńskiej?
-krakowska, kołobrzeska i wrocławska

40. Życie wiary u początków narodu polskiego
Co było jednym z owoców chrzu Polski?
-pojawienie się szkół
Gdzie pierwotnie pojawiły się szkoły?
-przy katedrach biskupich
Co nakazał sobór laterański?
-by szkoły powstawały przy większych parafiach
Jacy zakonnicy zostali sprowadzeni do Polski już w XI w.?
-benedyktyni
Czym zajmowali się benedyktyni?
-przepisywaniem ksiąg.
Jacy zakonnicy przybyli do Polski w XII w i szybko założyli 25 klasztorów?
-cystersi
Czym zajmowali się Cystersi?
-prowadzili hodowle, zakładali ogrody, przepisywali księgi
Akie zakony sprowadzono do Polski w XI-XIVw
-benedyktyni, cystersi, dominikanie, franciszkanie
41 Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary
Czym jest kultura chrześcijańska
-całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości, inspirowanego wiarą, gromadzony i
utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pololenie w celu
ubogacenia liturgii i pomnażania dorobku duchowego wiernych.
42 Maryja w dziejach narodu polskiego
Co to są „Godziinki”?
-pieśń w staropolskim języku o Maryi,śpiewana przez pokolenia Polaków
Jak nazywa się najstarsza pieśń o Maryi śpiewana pod Grunwaldem?
-Bogarodzica
Jak nazywa się najważniejsze sanktuarium Maryjne w Polsce?
-Jasna Góra w Częstochowie
Kto napisał śluby Jasnogórskie złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956r?
-sługa Bozy kard. Stefan Wyszyński
43 Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu
Gdzie znajduje się sanktuarium upamiętniające objawienia maryjne w Polsce?
-w Gietrzwałdzie
W którym roku miały miejsce objawienia w Getrzwałdzie?
-1877
O co prosiła Matka Boża w Gietrzwałdzie?
-by dzieci codziennie odmawiały Rózaniec

Komu objawiła się Matka Boża w Gietrzwałdzie?
-12 letniej Basi i 13 letniej Justynie
W której części Polski znajduje się Gietrzwałd?
-na Warmii
Co może uratować naszą Ojczyznę?
-żarliwa modlitwa, wierność Chrystusowi i Jego Kosciołowi
Pod jakim zaborem znajdował się Gietrzwałd?
-pruskim
Kto i do kogo powiedział następujące sława: „Nie ma takiego problemu ani osobistego ,
ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy
różańca.”
-Matka Boża w Fatimie Łucji
Co o Różańcu mówi św. Józef Pelczar?
-Różaniec jest mieczem jej obrońców, wędką na grzeszników i kotwicą dla kuszonych
Co o Różańcu mówi św. O Pio?
-to broń zwyciężająca szatana.
Co o Różańcu mówi św. Jan Paweł II
-źródło otuchy
Co o Różańcu mówi sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński?
-wiąże sweca wierzących i czyni murem pod opieką MB Jasnogórskiej

Do czego zachęcała nas 43 katecheza?
-byśmy przynajmniej raz dziennie odmówili dziesiątek Różańca.
44 Jak dziś żyć wiarą?
Do czego Jezus nas wzywa?
-byśmy głosili Ewangelię każdemu stworzeniu
Dlaczego chrześcijanin zna prawdy wiary?
-bo poszukuje osobistego związku z Bogiem i jest gotowy uwierzyć \Bogu w to co On o sobie mówi
Co czyni chrześcijanin z powodu wiary
-zna prawdy wiary
-uczestniczy w życiu sakramentalnym
-przestrzega przykazań
angażuje się w życie Kościoła
Na co nie powinien sobie pozwolić chrześcijanin
-By być na pół etatu, jesteśmy zobowiązani do zaangażowania sioę w życie Kościoła
45 Bóg, Honor, Ojczyzna
Kim jest patriota
-człowiekiem kochającym Ojczyzn ę, gotowym do poświęcenia dla niej w czasie pokoju i w czasie
wojny

Co znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach?
-znać historię własnego kraju, jego tradycje i wartości narodowe
-troszczyć się o swój rozwój intelektualny i duchowy
-troszczyć się o miłość w rodzinie, poczucie bezpieczeństwa i właściwy rozwój dziecka
-wykonywać dobrze swój zawód
aktywnie uczestniczyć w życu politycznym i społecznym
46 Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś
Gdzie mamy swiadczyć o Chrystusie w dzisiejszych czasach?
-słowem i czynem w każdym środowisku
-świadectwo musi być czytelne
47 Najnowsza historia Kościoła w Polsce
W którym roku zakazano nauczania religii w szkołach?
-1961
W którym roku katecheza powróciła do szkół?
-1990
Jakie represje spadły na Kosciół po II wojnie światowej?
-likwidowano zakłady opiekuńczo wychjowawcze prowadzone przez Kościół
-przejęto znaczną część dóbr kościelnych
-organizowano fałszywe procesy kapłanów
-zabito ponad 100 księży
-aresztowano i zmieniano biskupów
-około 1000 kapłanów trafiło do więzienia
-internowano Prymasa Tysiąclecia
Kiedy nastąpił wielki przełom w życiu Koścoła i narodu
-wybór papieża Jana Pawła II
Kiedy w Polsce woprowadzono Stan Wojenny?
-13 XII 1980r.
O co prosił Papież w Warszawie 2 VI 1979r.
-niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi
Kto w historii powojennej naszej Ojczyzny stał się wzorem prawdziwej miłości Boga i
Ojczyzny?
-św. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, sł. B. Kard. St. Wyszyński….
48 Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze
Co to są sakramentalia?
-święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra
osiągane dzięki wstawiennictwu Koscioła, uświęcają różne okoliczności życia.
Jakie znasz błogosławieństwa?
-osób
-posiłków,
-przedmiotów,
-miejsc
Jak mamy się pozdrawiać wg św pp Jana Pawła II?
-Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus; Szczęść Boże

Kiedy błogosławimy kredę i kadzidło?
-Uroczystość Objawienia Pańskiego -6 I
Kiedy błogosławimy gromnice?
-uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 II
Kiedy błogosławimy wodę i chleb
-wspomnienie św. Agaty,5 II
Kiedy błogosławimy kierowców i pojazdy
-25 lipca św Krzysztofa lub w najbliższą niedziele
Kiedy błogosławimy kwiaty i zioła
-15 VIII – Wniebowzięcia NMP
Kiedy błogosławimy ziarno siewne i zboże
-8 IX Narodzenia NMP
Kiedy błogosławimy owies?
-26 XII w Szczepana
Jakie okolicznościowe nabożeństwa odbywają się w adwencie?
-roraty
Jakie okolicznościowe nabożeństwa odbywają się w Wielkim Poście?
-Gorzkie żale
-Droga Krzyzowa
Jakie okolicznościowe nabożeństwa odbywają się w maju
-nabozeństwo majowe-litania Loretańska do NMP
Jakie okolicznościowe nabożeństwa odbywają się w październiku
-nabożeństwo różańcowe
49 „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?"
Do czego Jewzus wezwał jedenastu
-chrzcić i nauczać
Co jest pierwszym dziełem Ducha Świętego?
-nawrócenie

Dział 5: Święci Kościoła uczą nas wiary
Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać
Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa
Staję w obronie krzywdzonych, jak św. Stanisław
Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego
Pomagam ludziom jak św. Brat Albert
Kształtuję serce według wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara

Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkówny
Wyznaję wiarę w Pana Jezusa jak bł. Jose Sanchez del Rio
Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein
Jestem apostołem na wzór św. Maksymiliana Kolbego
Jestem posłuszny Bogu jak św. o. Pio
Zmieniam świat jak bł. Matka Teresa z Kalkuty
Zło dobrem zwyciężam jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Głoszę zdrową naukę jak św. Jan z Dukli
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
-

Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
Węgry
-

