Klasa 3 Gimnazjum - pytania
Dział I Świat, który powierzył mi Bóg
1 Piękno i trud młodości
-Wymień zagrożenia związane z okresem młodości.
Co znaczy Chrystusowe wezwanie „chodź za Mną"?
Jak dobrze przeżyć młodość na podstawie rad św. Jana Pawła II (zamieszczone w
częściach „zapamiętaj" i „zastosuj" w podręczniku l.1)
2 Rola przyjaźni i wspólnoty w życiu człowieka
Jaką radę dla młodego człowieka przekazał św. Łukasz?
Scharakteryzuj pierwszą wspólnotę chrześcijan
Na czym polega wartość rodziny?
Wymień zasady budowania relacji:
3 Internet w służbie wiary
Wymień adresy portali chrześcijańskich (4)
4 Chrześcijański obowiązek rozwoju świata
Jakie zadania Bóg wyznaczył pierwszym ludziom?
Co to znaczy „czynić sobie ziemię poddaną"?
Kogo dotyczy obowiązek rozwoju świata?
Na czym polega obowiązek rozwijania świata?
W jaki sposób powinniśmy go realizować?
Dlaczego chrześcijanie powinni włączyć się w rozwój świata?
W jaki sposób młodzi ludzie powinni przyczyniać się do rozwoju świata?
5 Praca jako powołanie
Dlaczego praca jest dobrem
Jakie walory pracy podkreśla papież w swojej wypowiedzi?
Dlaczego dzisiaj praca dla wielu ludzi jest przykrym obowiązkiem?
Co robić, by praca była dla człowieka radością?
Co oznacza powiedzenie” Żadna praca nie hańbi”
Dział II Żyję, aby kochać
6. Powszechne powołanie do miłości
Czym jest miłość?
Jak miłość określił św. Tomasz z Akwinu?
Co jest wzorem dla każdej miłości
Wymień cnoty Boskie
Która cnota boska jest największa (1 Kor 13,13)
7. Powołanie do wyłącznej służby Bogu
Do czego powołany jest każdy człowiek?
-do pełnienia woli Boga

Wymień rady ewangeliczne
-ubóstwo

-czystość
-posłuszeństwo

Co jest głównym zadaniem kleru diecezjalnego
-głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów

Jakie śluby składają świeckie osoby konsekrowane
-ubóstwa,
-czystości
-posłuszeństwa

Czym jest powołanie?
-Boże wezwanie, bezpośrednie lub pośrednie, skłaniające człowieka do wypełnienia wyznaczonych mu w tajemniczym planie Bozym
podstawowych wartości i zadań, stosownych do jego uzdolnień i fundamentalnej sytuacji życiowej

8. Powołanie do małżeństwa
Kto jest twórcą małżeństwa?
-Bóg

Cechy małżeństwa
-jedność,
-płodność,
-wierność
-nierozerwalność

Na czym polega jedność małżeństwa?
-związek jednej kobiety i jednego mężczyzny

Dzięki czemu małżonkowie mogą wzrastać w jedności
-wierności przysiędze małżeńskiej
-wspólnej modlitwie
-uczestnictwu w życiu sakramentalnym

Na czym polega płodność
-zrodzeniu potomstwa

Na czym polega nierozerwalność
-nie ma rozwodów, jeden związek na całe życie

Cym się różni ślub od małżeństwa cywilnego
-sakrament w którym Chrystus udziela potrzebnych łask i kontrakt cywilny

Jak przygotować się do małżeństwa, założenia rodziny
-walka z egoizmem
-dbanie o wyobraźnię- odpowiednie programy i treści w internecie
-modlić się o współmałżonka

9. Płciowość Bożym darem
Do czego wzywa dar płciowości
-do przekazania życia w odpowiednim czasie

Dlaczego współżycie należy odłożyć na „po ślubie”
-ponieważ wyraża miłość, która prowadzi do przekazania życia

Kiedy homoseksualizm staje się grzechem
-gdy człowiek zaczyna współżycie fizyczne

Czym jest ciało człowieka, powinno być.
- świątynią Ducha Świętego
-darem otrzymanym od Boga

10 Piękno rodzicielstwa
Czym jest nowe życie i jak należy je traktować
-jest darem Boga
należy przyjąć z wdzięcznością i miłością

Na czym polega wychowanie dziecka
-przekazanie najważniejszych wartosci

Dlaczego nie „in Vitro”
-powoduje powołanie do zycia i zabicie istnień ludzkich
-życie nie powstaje w wyniku miłosnego zjednoczenia wiernych

Czym jest naprotechnologia
-obserwowaniu własnej płodności i usunięciu przeszkód

Jak dziś możesz się przygotować do bycia rodzicem?
-poprzez pracę nad charakterem, wyrabianie pracowitości, pogłębianie wiary

11. W obronie nienarodzonych
Czym jest aborcja
-zabicie nienarodzonego człowieka

Czym są Domy Samotnej Matki
-miejsca schronienia dla samotnej matki z dzieckiem

Czym są okna życia
-miejsce, gdzie można anonimowo zostawić narodzone dziecko

12. Eutanazja zabójstwem ludzi chorych i cierpiących
Jak się nazywają miejsca opieki nad ludźmi umierającymi i chorymi nieuleczalnie?
-hospicja

Kiedy eutanazja nie jest zabójstwem?
-nigdy, zawsze jest zabójstwem

13. Zagrożenia młodości
Jakie zagrożenia czyhają na współczesną młodzież?
-nikotynizm
-alkoholizm
-narkomania
-pornografia
-uzależnienia od internetu i gier, telefonu

Czym grozi nikotynizm?
Czym grozi alkoholizm
Czym grozi narkomania
Czym grozi pornografia
Czego nie wolno robić względem osoby uzależnionej
-nie wolno pomagać w ukrywaniu nałogu

14. Sekty zagrożeniem dla wiary i życia
Czym jest sekta
-grupa ludzi, która oderwała się od Kościoła lub wspólnoty religiijnej

Czym charakteryzuje się sekta?
-tworzy własne normy moralne
-stara się podporządkować totalnie członków
-na jej czele stoi guru - przywódca

Konsekwencje przynależności do sekt
-zmiana życia, zainteresowań
-odcięcie się od rodziny i przyjaciół
-zniewolenie

Gdzie można uzyskać informacje o sektach i wskazówki postępowania wobec nich
-www.badzwolny.eu

Dział III „Modlitwa Pańska" drogą mojego życia
15 „Ojcze nasz, któryś jest w niebie"
z czego składa się Modlitwa Pańska
-z siedmiu próśb

na ile części możemy podzielić Modlitwę Pańska
-dwie

ile jest próśb w 1 części Modlitwy Pańskiej
-trzy

do kogo odnoszą się prośby 1 części Modlitwy Pańskiej
-do ,Boga

o co prosimy w 1 części Modlitwy Pańskiej
-by Bóg był czczony przez wszystkich ludzi, a świat był coraz bardziej Bozy

ile jest próśb w 2 części Modlitwy Pańskiej
co przedstawiają Bogu prośby 2 części Modlitwy Pańskiej
16. „Święć się imię Twoje"
Co oznacza święć się Imię Twoje?
Święcić Imię Boże oznacza uznawać istnienie Boga, chwalić Go oddawać Mu szacunek i cześć, żyć według Jego
przykazań

Kto jest wezwany, by dawać świadectwo wiary
Każdy kto wierzy w Boga jest wezwany do świętości.

Na czym polega głoszenie Dobrej Nowiny
Głoszenie Dobrej Nowiny polega na
-odważnym przyznawaniu się do wiary w Chrystusa podczas rozmów i dyskusji także w Internecie
-noszenie oznak religijnych
-zaangażowanie się w życie Kościoła

O co prosimy słowami „święć się Imię Twoje”
Wypowiadając słowa „święć się Imię Twoje” prosimy o
-wiarę i cześć oddawaną Bogu
-chęci i siłę dążenia do świętości
-odwagę świadczenia o wierze życiem i słowem

Do czego wzywał nas św. Jan Paweł II?
Byśmy odważnie i wiernie głosili Chrystusa, zwłaszcza swoim ruwieśnikom

17. „ Przyjdź królestwo Twoje"
Na jakim prawie opiera się Królestwo Boże
Królestwo Boże opiera się na prawie miłości

Gdzie według KKK po ostatniej wieczerzy przychodzi Królestwo Boże?
Po ostatniej wieczerzy Królestwo Boże obecne jest w każdej Eucharystii

Jak masz budować Królestwo Niebieskie
Każdy z nas powinien budować Królestwo Boże przez autentyczną wiarę i dobroć wobec ludzi

Kiedy Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię
Królestwo Boże osiągnie pełnię dopiero na końcu czasów

Od czego musisz zacząć, by zmienić świat
Aby zmienić świat trzeba najpierw zmienić siebie zachowując czystość w uczynkach, myślach i słowach

18. „Bądź wola Twoja"

Czym jest Opatrzność Boża
Opatrznością Bożą nazywamy troskę Boga i opiekę nad światem

Jakie pytanie powinieneś sobie stawiać przed każdą decyzją?
Czego chce ode mnie Bóg, jaka jest Jego wola

19. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj"
Napisz modlitwę przed jedzeniem
Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze
wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Napisz modlitwę po jedzeniu
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O co prosimy słowami Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj
Wypowiadając te słowa prosimy o chleb powszedni, ale także o pokarm duchowy

20. „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy"
Jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament pokuty
Po zmartwychwstaniu Jezus przemówił do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

Kiedy możesz otrzymać przebaczenie od Boga
Aby otrzymać przebaczenie trzeba zło nazwać po imieniu, przyznać się do swoich grzechów i za nie żałować

Na czym polega szczery żal
Szczery żal polega na odczuwaniu bólu z powodu grzechu i radykalnym odrzuceniu zła

Do czego zobowiązują nas słowa modlitwy: odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom
Zobowiązują nas do przebaczenia wszystkim ludziom, by Bóg mógł nam przebaczyć

21. „Nie wódź nas na pokuszenie"
Kiedy pokusa staje się grzechem
Pokusa staje się grzechem, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie jej ulegnie

Co jest Bożą pomocą w walce ze złem
Bóg pomaga nam w walce ze złem zsyłając nam swoją łaskę.

Jak możesz współpracować z Bożą łaską wspomagającą cię w walce ze złem i
umacniać swoja wiarę?
Wiarę mogę umacniać poprzez gorliwą modlitwę i walkę ze złem

Do czego zobowiązują nas słowa: Nie wódź nas na pokuszenie
Te słowa zobowiązują nas do korzystania z rozumu i unikania okazji do grzechu (np. oglądania nieodpowiednich stron
pobudzających nas do grzechu

22. „Ale nas zbaw ode złego. Amen".........
O co prosimy wypowiadając słowa „ale nas zbaw ode złego.”
W tych słowach „ale nas zbaw ode złego” prosimy o uwolnienie od szatana i jego dzieł

Kiedy Chrystus pokonał Szatana
Chrystus pokonał Szatana poprzez swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie

Co oznacza słowo Amen
Amen oznacza niech się tak stanie.

Dział IV Żyję w Kościele
23. Wiara chrześcijańska a idee oświecenia

Jakie są relacje między rozumem a wiarą
Rozum i wiara wzajemnie się uzupełniają

Wyjaśnij czym jest racjonalizm
Racjonalizm, to nurt filozoficzny twierdził, że rozum jest jedynym i najlepszym źródłem poznania. Odrzucali wszystko,
czego nie można pojąć rozumem: Boga i świat nadprzyrodzony

Wyjaśnij czym jest deizm.
Deizm, to nurt religijno filozoficzny, odrzuca Boga osobowego, bóg-to siła która stworzył świat, ustanowiła prawa natury
i nie ingeruje w świat

Jak się nazywała, kto był jej duchowym przewodnikiem i co głosiły tajne organizacje
powstałe w okresie oświecenia?
W średniowieczu powstała loża masońska (masoneria lub wolnomularzami), która głosiła:
-równość religii narodów i poglądów
-zwolennicy laicyzmu, deizmu, tajne obrzędy

Wymień przedstawicieli polskiego Kościoła, którzy tworzyli katolickie oświecenie.
Najbardziej znanymi postaciami Kościoła tworzącymi oświecenie byli Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski

Do czego zachęcali twórcy katolickiego oświecenia?
Twórcy katolickiego oświecenia zachęcali by ludzie wierzący powinni pogłębiać wiedzę

24. Kościół w czasach rewolucji francuskiej
Czym był Gallikanizm?
Gallikanizm, to nurt religijno-filozoficzny występujący w XVII w we Francji, który dążył do uniezależnienia kościoła
francuskiego od papieża

Kiedy wybuchła Wielka Rewolucja Francuska?
1789

Opisz sposoby walki rewolucji z Kościołem
-oczernianie
-skonfiskowano dobra kościelne
-pozamykano klasztory
-zrezygnowano z chrześcijańskiego kalendarza
-1790 konstytucja cywilna kleru- wybierani przez mieszkańców

Gdzie powstali obrońcy wiary katolickiej
W Wandei i Bretanii

25. Kościół w Polsce w okresie zaborów
Skąd pochodził ks. Piotr Ściegienny?
Z kielecczyzny

Jaką karę otrzymał za patriotyzm, kazania wzywające do walki
27 lat katorgi

Kiedy została założona Konfederacja barska?
1768r.

Do czego dążyli Konfederaci barscy? (3 rzeczy)
-do walki o niepodległość
-odnowę moralną Polaków
-obrony wiary katolickiej

Kiedy powstała pierwsza konstytucja w Europie?
1791

Najważniejsze uchwały konstytucji 3 maja (3 rzeczy)
-znosi liberum veto
-znosi wolną elekcję,
-władzę ustawodawczą miał pełnić sejm

Napisz jak Kościół bronił wiarę i polskość. (5 rzeczy)

-głoszenie patriotycznych kazań o wartościach narodowych, polskim języku
--tworzenie spółdzielni
-tworzenie ochronek dla dzieci
-tworzenie placówek oświatowych
-tworzenie ośrodków pomocy społecznej

Rola bł. Honorata Koźmińskiego w walce o polskość.
-założył kilkanaście zakonów bezhabitowych, które zajmowały się działalnością charytatywną i apostolską

26. Pierwszy Sobór Watykański
Kto jest widzialną głową Kościoła?
papież

Kiedy Piotr został wyznaczony na widzialną głowę Kościoła.
Gdy publicznie rozpoznał w Jezusie Mesjasza.

O co trzykrotnie pytał Jezus Piotra po swoim zmartwychwstaniu?
Czy Go kocha

Który papież rozpoczął I Sobór Watykański?
Pius IX

W którym roku rozpoczął się I Sobór Watykański?
1869

W którym roku zakończył się I Sobór Watykański?
Nie zakończył się

W którym roku zawieszono I Sobór Watykański?
1870

Dlaczego zawieszono I sobór Watykański?
Z powodu działań wojennych

Najważniejsze ustalenia Soboru Watykańskiego I?
1)potwierdził wyższość papieża nad innymi biskupami
2)ogłoszono dogmat nieomylności papieża.
3)Częściowo możemy poznać Boga za pomocą rozumu
4)wiara i rozum nie są ze sobą sprzeczne

Kiedy papież jest nieomylny?
Wypowiada się oficjalnie, jako głowa Kościoła ex catedra w sprawach wiary i moralności

Kto, kiedy i w jaki sposób wykorzystał dogmat nieomylności papieża?
Pp Pius XXX w 1950 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym poczęciu.

27. Chrześcijaństwo a judaizm
Zdefiniuj religię monoteistyczną
Wyznawcy głoszą, że jest jeden bóg

Z jaką postacią wiąże się początek Judaizmu?
Abrahamem

Kogo nazywamy patriarchami?
Abrahama, Izaaka, Jakuba

Wymień wielkie religie monoteistyczne
Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam

Jakie nosi imię Bóg Izraelitów
Jahwe

Jak się nazywa najważniejsza część Biblii judaizmu i z jakich ksiąg się składa?
Tora-Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwp

Czym jest Talmud?
Komentarz do Biblii wyjaśniający jak żydzi powinni przestrzegać Prawa

Wymień elementy, które łączą Chrześcijaństwo z Judaizmem

-wiara w jednego Boga
-ważne postaci patriarchów
-Dekalog podstawą prawa moralnego
-wiara w niebo,
-wiara piekło,
-wiara aniołów i
-wiara Szatana,
-wiara w zmartwychwstanie

28. Chrześcijaństwo a islam
Imię boga w Islamie
Allach

Jak wygląda modlitwa w Islamie?
5x dziennie, zwróceni w stronę Mekki

Miasto święte i najważniejsze dla Islamu
Mekka

Scharakteryzuj Allacha.
-wszechwiedzący
-doskonały
-źródło wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości

Nazwa świętej księgi muzułmanów
Koran

W którym wieku powstał Islam
VII

Imię założyciela Islamu i skąd pochodził
Machomet, z Mekki

Wymień filary Islamu i je scharakteryzuj
-wyznanie wiary –trzeba publicznie powiedzieć nie ma bóstwa oprócz Allacha, a Machomet jest jego prorokiem
-modlitwa -5x dziennie, twarz w stronę Mekki
-jałmużna- zobowiązani do pomocy biednym, min 2,5% dochodów
-post- miesiąc ramadan w dzień bez pokarmu i napoju
-pielgrzymka-przynajmniej raz w życiu do Mekki

Kto i skąd wzywa muzułmanów do modlitwy
Muezin z minaretu- wieży

W co wierzy muzułmanin?
-jednego Boga Allacha
-Aniołów BożychGabriela, Michała
-Koran
-proroków: Adama, Abrahama, Jezusa, Machometa
-sąd ostateczny
-przeznaczenie- wszystko wola Boga

29. Chrześcijaństwo a religie i filozofie Dalekiego Wschodu
Gdzie najczęściej występuje hinduizm
Indie

W jakiego boga wierzą wyznawcy hinduizmu
W wielu bogów

Jak nazywają się święte księgi w hinduizmie
Wedy

Na czym polega reinkarnacja i z jaka religią jest związana
Kolejne wcielenia po śmierci, dobra karma- czyny, lepsze wcielenie, do zjednoczenia z Brahmanem najwyższym bóstwem –
w hinduizmie

Czym jest buddyzm
System filozoficzno-etyczny

Kto jest założycielem Buddyzmu

Budda Sjajamuni

Co głosi buddyzm
Życie człowieka jest cierpieniem, brak pragnień zmniejszy je, przez medytację można dotrzeć do nirwany

Wymień religie i filozofie Dalekiego Wschodu
-buddyzm
-hinduizm
-konfucjonizm
-Taoizm
-szintoizm

30. Misyjna działalność Kościoła
Na kim spoczywa troska o misje
Na każdym wierzącym

Jakie dwa rodzaje misji prowadzi Kościół
-nawracanie pogan
-nowa ewangelizacja wśród ochrzczonych

31. Spotkania młodych chrześcijan
Kto i kiedy rozpoczął Światowe Dni Młodzieży
JP II, 1985

Kiedy w każdej diecezji obchodzony jest ŚDM
Niedziele palmową

Kiedy odbywają się Lednickie Dni Młodzieży i dlaczego tam
W I sobotę czerwca, na wyspie Jeziora Lednickiego odbył się chrzest Mieszka I

Z czym kojarzy ci się nazwa „Taize”
-wspólnota ekumeniczna zał. Przez brata Roge, organizuje europejskie spotkania młodych.

Dział V Kompendium wiedzy religijnej gimnazjalisty
32. Pismo Święte i Tradycja źródłem poznania Boga
Kto jest autorem Pisma Świętego?
Bóg, bo natchnął ludzi piszących

Gdzie i kiedy ustalono kanon biblijny
Sobór Trydencki, 1546

Z Ilu ksiąg składa się ST i NT?
ST-46 i NT 27

Gdzie i kiedy wypełniło się objawienie historyczne
W Jezusie Chrystusie

Czym jest Tradycja?
Żywy przekaz wiary dokonujący się w Kosciele

Gdzie zawarta jest Tradycja Kościoła?
w formułach wyznań wiary, liturgii, nauczanie soborów, uroczyste orzeczenia papieży, nauczanie Ojców Koscioła, zwyczajne
nauczanie papiezy.

Czym jest natchnienie biblijne?
Wpływ Boga na piszącego człowieka

Na czym opiera się wiara katolików?
na Biblii i Tradycji

Przez kogo najpełniej Bóg się objawił?
Przez Jezusa Chrystusa

Na jakie 4 grupy podzielono Nowy Testament w twoim podręczniku (s. 106)
Ewangelie, Dzieje Ap; Listy i Apokalipsę

Co o znajomości Biblii pisał św. Hieronim
Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Boga

33. Historia zbawienia
Wymień etapy historii zbawienia
czas ST, czas NT, czas Kościoła

Na czym polegała próba Abrahama
zabicie syna

Wymień najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia
stworzenie człowieka, Przymierze z Abrahamem, przymierze na Synaju, męka, śmierć Jezusa, zesłanie Ducha Świętego, życie
Kościoła, paruzja

Co to jest paruzja
powtórne przyjście PJ

Skąd wyruszył Abraham do Ziemi Kanaan
Ur chaldejskiego

Po co Jezus ustanowił Kościół
aby człowiek osiągnął zbawienie

Po ilu dniach od Wniebowstąpienia apostołowie otrzymali Ducha Świętego
10

34. Główne prawdy wiary
Jakie mamy obowiązki względem wiary
-chronić
-rozwijać
-dawać o niej świadectwo

O czym mówi pierwsza z prawd wiary
że jest jeden, jedyny najdoskonalszy Byt duchowy, stworzyciel wszystkiego

O czym mówi druga z prawd wiary
człowiek sam dokonuje wyboru, a Bóg zgodnie z naszą wolą, według której postępujemy, przyjmie nas do nieba, lub będziemy
potępieni

Dzięki czemu możemy osiągnąć zbawienie
męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Scharakteryzuj Osoby Trójcy
-mają tę samą boską naturę
-są zjednoczone doskonałą miłością

Kiedy stajemy na sądzie szczegółowym
po śmierci

Kiedy staniemy przed sądem ostatecznum
po zmartwychwstaniu, gdy powtórnie przyjdzie Chrystus

Czy człowiek stanie na jakimkolwiek sądzie z duszą i ciałem?
tak na sądzie ostatecznym

Co to jest łaska Boża?
dar Boga, Jego pomoc

Dlaczego powinniśmy znać prawdy wiary i nimi żyć?
nie można prawdziwie kochać Boga, którego się nie pozna

Czym jest wiara? (z prezentacji)
-osobowe przylgnięcie człowieka do Boga
-dobrowolne uznanie prawd, które Bóg objawił
-miejsce spotkanmia z Bogiem
-przekonanie, że to co objawił Bóg jest prawda

Jak nazywamy wyznanie wiary używane w kościele
Credo – wyznanie Nicejsko- Konstantynopolitańskie

Jakie jest najkrótsze wyznanie wiary
znak krzyża

Scharakteryzuj Osobę Boga Ojca
-Wszechmogący
-Stworzyciel
-Jeden
-Sprawiedliwy

Scharakteryzuj Osobę Syna Bożego
-stał się człowiekiem
-zstąpił z nieba
-ukrzyżowany za nas
Zmartwychwstał
-przyjdzie sądzić żywych i umarłych
-jego Królestwu nie będzie końca
-począł się z Ducha Świętego
-narodził się z Maryi Panny

Scharakteryzuj Osobę Ducha Świętego
-Ożywiciel,
-pochodzi od Ojca i Syna
-z Ojcem i Synam odbiera uwielbienie i chwałę
-mówił przez proroków

Wymień sposoby objawienia się Boga
-objawienie naturalne- kosmiczne: Bóg objawia się przez świat stworzony
-historyczne-nadprzyrodzone: Bóg działa w dziejach swiata i człowieka
-eschatyczne: objawi się na końcu świata

Za pomocą jakich form objawia się Bóg
-słowa- Bóg mówi
- czyny- Bóg działa
-teofanie- bezpośrednie i osobiste objawienie się Boga

Wymień przymioty Boga
-Wieczny
-Niezmienny
-Wszędzie obecny
-Święty
-Miłosierny
-Sprawiedliwy
-Wierny
-Prawdomówny

35. Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa
Gdzie Jezus spędził dzieciństwo i młodość?
-w Nazarecie w Galilei

W jakim wieku i od jakiego wydarzenia rozpoczął publiczną działalność
-mając 30 lat od chrzty w Jordanie

Gdzie Jezus wygłosił swą pierwszą mowę
-w Nazarecie, został wzgardzony i odrzucony

Czego nauczał Jezus?
-jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym
-przyszedł na świat by go odkupić
-wraz z Nim przyszło na świat Królestwo Boze
-najważniejszym prawem Królestwa Bożego jest miłość

Gdzie Jezus przekazał nam Prawo Królestwa Niebieskiego
-w Kazaniu na górze

Wymień przypowieści, którymi Jezus się posługiwał
-o siewcy
-o synu marnotrawnym
-o miłosiernym Samarytaninie
-o mtalentach,
-o zagubionej owcy
-o skarbie i perle

-o pracownikach winnicy
-o pannach głupich i mądrych…

Co nazywamy cudem?
-nadzwyczajne dzieła przekraczające prawa fizyki, biologii i chemii

Jakich cudów dokonywał Jezus
-rozmnozył chleb
(-przemienił wodę w wino)
-uzdrawiał chorych
-wskrzeszał umarłych

Jakich chorych uzdrowił Jezus?
-trędowatego
-paralityka
-teściową Piotra
-niewidomego
-kobietę chora na krwotok

Kogo Jezus wskrzesił z martwych
-Łazarza,
-córkę Jaira
-młodzieńca z Nain

Co jest największym cudem Jezusa?
-Zmartwychwstanie

36. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Co jest sercem chrześcijaństwa, podstawową prawdą?
-fakt Zmartwychwstania Pana Jezusa

Po co Jezus przyszedł na świat, jak to wyjaśniał uczniom?
-aby oddać za nas swoje życie

Co świadczy o zmartwychwstaniu Jezusa?
-pusty grób
-ukazywanie się uczniom
-świadectwo apostołów- oddali za tę prawdę życie

Co jest warunkiem naszego zbawienia
-jeśli w Niego uwierzymy
-będziemy Go naśladować

37. Osoba i dary Ducha Świętego
Wymień dary Ducha Świętego
mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej

Wymień owoce Ducha Świętego
miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie, czystość

W jaki sposób można doświadczyć owoców Ducha Świętego?
Żyć darami Ducha Świętego

Kiedy Jezus obiecuje zesłać Ducha Świętego?
po zmartwychwstaniu

Czym się różni Duch Św. od innych Osób Trójcy?
pochodzeniem

Co nakazał Jezus apostołom przy wniebowstąpieniu?
aby szli na krańce świata i udzielali chrztu

Kto może otrzymać Dary Ducha Świętego?
ten kto o to prosi z wiarą

Wyjaśnij dar mądrości
pozwala skoncentrować się na Bbogu, człowiek stawia Boga na 1 miejscu

Wyjaśnij dar rozumu
pozwala zrozumieć co Bóg powiedział o sobie i świecie

Wyjaśnij dar rady
pozwala właściwie wybierać i dzielić się z innymi mądrością

Wyjaśnij dar męstwa
pomaga wytrwać w przeciwnościach przerastających ludzkie siły

Wyjaśnij dar umiejętności
dotyczy życia nadprzyrodzonego, pomaga odróżnić dobro od zła i je nazwać

Wyjaśnij dar pobożności
daje moc w spełnianiu obowiązków i praktyk religijnych, uzdalnia do modlitwy…

Wyjaśnij dar bojaźni Bożej
pomaga przestrzegać Bożego prawa, z miłości nie strachu

38. Maryja i święci w historii zbawienia
Wymień uroczystości ku czci NMP
1 stycznia –ur. Świętej Bożej Rodzicielki
25 marca- Zwiastowanie Pańskie
3 maja- ur. NMP Królowej Polski
15 sierpnia – ur. Wniebowzięcia NMP
26 sierpnia – ur. NMP Częstochowskiej
8 grudnia – ur. Niepokalanego poczęcia NMP

Słowa z jakich dwóch wydarzeń opisanych w Biblii tworzą Zdrowaś Maryjo?
Zwiastowanie i
nawiedzenie św. Elżbiety

Jaki dogmat dotyczący Maryi ustanowił pp Pius XII w 1950r.
o Wniebowzięciu NMP

Jaki dogmat dotyczący Maryi ustanowił pp Pius IX w 1854r.
o Niepokalanym Poczęciu NMP

Jak należy rozumieć Niepokalane poczęcie?
Maryja poczęła się bez grzechu pierworodnego,
Na jakim soborze potwierdzono ostatecznie, że Maryja jest Matką Bożą
w Efezie w 431r.

Po co Kościół ustanawia świętych
Byśmy poznawali ich życiorysy i ich naśladowali

Wymień świętych patronów młodzieży
św. Agnieszka Rzymianka
św. Stanisław Kostka
św. Dominik Savio
św. Maria Goretti
bł. Karolina Kózkówna,
bł. Piotr Frassati
bł. Klara Badano

39. Duchy czyste - aniołowie
Kim są aniołowie
duchy osobowe posiadają rozum i wolną wolę.

Co jest głównym zadaniem aniołów?
pomoc człowiekowi w osiągnięciu zbawienia

Wymień imiona Archaniołów i co one oznaczają?
Michał- któż jak Bóg- stoi na czele aniołów, walczy z diabłami
Rafał – Bóg uzdrawia
Gabriel- Bóg jest moją mocą

Co nazywamy OPATRZNOŚCIĄ BOŻĄ?
opieka Boga nad światem i człowiekiem

Kiedy wspominamy Aniołów Stróżów?
2 października

Kiedy w liturgii wspominamy Archaniołów Bożych?
29 września

40. Siedem sakramentów świętych
Czym jest łaska uświęcająca?
Bożym życiem w nas.

W jaki sposób możemy stracić łaskę uświęcającą?
poprzez grzech

Czy można odzyskać łaskę uświęcającą, jeśli tak to jak?
tak, poprzez sakrament pokuty i pojednania

Czym jest łaska uczynkowa
pomoc Boga w pełnieniu dobrych uczynków

Kto ustanowił sakramenty?
Jezus Chrystus

Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Wymień sakramenty uzdrowienia
pokuta, namaszczenie chorych

Wymień sakramenty w służbie komunii.
kapłaństwo, małżeństwo

Które sakramenty wyciskają w duszy człowieka znamię sakramentalne?
chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo (sakr. święceń)

Czym są sakramentalia?
szczególny rodzaj znaków i modlitw ustanowionych przez Kościół do uświęcenia różnych okoliczności życia

Co zaliczamy do sakramentaliów
błogosławieństwo rzeczy i osób
egzorcyzmy
pogrzeb

41. Zasady chrześcijańskiego życia
Jak brzmi najważniejsze prawo
Jest to prawo miłości

Na czym polega chrześcijaństwo
Jest żywą pełną miłości relacją między Bogiem i człowiekiem

Na co zwraca uwagę św. Jakub?
By wiara była widoczna w konkretnych czynach

Wymień Cnoty Boskie
Wiara
nadzieja
miłość

Wymień najważniejsze dobre uczynki.
Modlitwa,
post
jałmużna

Wymień cnoty główne
Roztropność
Sprawiedliwość,

Umiarkowanie
Męstwo

42. Ludzki grzech i Boże Miłosierdzie
Jak Bóg okazał człowiekowi swoją wielką miłość
Bóg zostawił nam zasady moralne i przykazania

Kiedy Pan Bóg przestaje człowieka kochać?
nigdy

Czym jest grzech
Świadomym i dobrowolnym odrzuceniem Boga i Jego miłości

Zdefiniuj grzech śmiertelny (ciężki)
dobrowolne i świadome sprzeciwia się Bogu w ważnej rzeczy

Zdefiniuj grzech powszedni (lekki)
nie do końca dobrowolne, lub świadome przekroczenie przykazań, lub w rzeczy mało ważnej

Wymień grzechy wołające o pomstę do nieba
umyślne zabójstwo
grzech sodomski (aktywny homoseksualizm)
uciskanie ubogich wdów i sierot
zatrzymywanie zapłaty pracownikom

Kiedy Bóg nie odpuści grzechów człowiekowi?
gdy ten nie zechce się nawrócić

Wymień grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże
2. rozpaczać, albo wątpić w miłosierdzie Boże
3. sprzeciwiać się uznanej prawdzie Bożej
4. zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
5.mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
6. aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie

Wymień grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Jak odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

43. Modlitwa i jej rodzaje
Czym jest modlitwa
Jest osobistym , bliskim i pełnym miłości spotkaniem z Bogiem

Na czym nie powinna polegać modlitwa
Na mechanicznym recytowaniu reguł

Czego uczy nas Chrystus modlitwą w Ogrójcu
Podporządkowania swojej woli - woli Boga

Wymień cechy modlitwy
Ufna
pokorna
wytrwała

Co oznacza, ze modlitwa ma być ufna?
Pełna zaufania do Boga, że nas kocha i chociaż nie wszystko układa się po naszej myśli, że On wie lepiej…

Co oznacza, ze modlitwa ma być pokorna?
Błagać Boga z pokorą, nie stawiać Mu warunków, to On jest Bogiem, my mamy się Mu podporządkować…

Co oznacza, że modlitwa ma być wytrwała?
Powinna być częsta i regularna, każda modlitwa jest wysłuchana, chociaż czasami inaczej niż my sobie życzymy

Wymień rodzaje modlitwy
m. uwielbienia
m. dziękczynna
m. przebłagania
m. prośby

Wymień postawy modlitewne i ich symbolikę.
Stojąca-wyraża szacunek
siedząca- gotowość do wysłuchania tego, co chce nam powiedzieć Bóg
klęcząca-pokora człowieka wobec majestatu Boga

Wymień warunki dobrej modlitwy
Odpowiedni czas
odpowiednie miejsce
wyciszenie
skupienie
różne formy modlitwy

44. Rok liturgiczny i uroczystości kościelne
Kiedy się zaczyna, a kiedy kończy Rok Liturgiczny?
Zaczyna się 1 Niedzielą Adwentu (najbliższa niedziela 31 XI), a kończy Niedzielą Chrystusa Króla przed I N.A.

Co jest w centrum roku liturgicznego?
Święta Zmartwychwstania Pańskiego- Paschy.

Jak wygląda stopniowanie obchodów liturgicznych
Niedziele i uroczystości
święta
wspomnienia obowiązkowe,
wspomnienia dowolne
dni powszednie

Wymień uroczystości obowiązujące.
Ur. Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia –
Ur. Objawienia Pańskiego
6 stycznia –
Ur. Zmartwychwstania Pańskiego
Ur. Zesłania Ducha Świętego
Ur. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Ur. Wniebowzięcia NMP15 sierpnia –
Ur. Wszystkich Świętych
Ur. Narodzenia Pańskiego

Z jakich okresów składa się rok kościelny?
Adwent
Okres Bożego Narodzenia
okres zwykły,
wielki post
okres wielkanocny
okres zwykły

Czym jest Triduum Paschalne?
Centrum roku liturgicznego, zaczyna się przed Mszą Wieczerzy Pańskiej, kończy nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania

Czas trwania adwentu (kiedy się zaczyna, a kiedy kończy).
Od 1 niedzieli adwentu do uroczystości Bożego Narodzenia( przed pasterką|)

Czas trwania okresu Bożego Narodzenia (kiedy się zaczyna, a kiedy kończy).
Od uroczystości Bożego Narodzenia (pasterki) do niedzieli Chrztu Pańskiego

Czas trwania wielkiego postu (kiedy się zaczyna, a kiedy kończy).
Od srody popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielki czwartek

Czas trwania okresu wielkanocnego (kiedy się zaczyna, a kiedy kończy).

Od wigilii paschalnej do uroczystości Zesłania Ducha Świętego

45. Przymioty i zadania Kościoła katolickiego
Zdefiniuj czym jest Kościół
Jest wspólnotą wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli chrzest

Wymień przymioty (cechy) Kościoła
Jeden
święty
powszechny
apostolski

Jakie zadania (misje) maja w Kościele świeccy?
Misja kapłańska
misja nauczycielska (prorocka)
misja pasterska

Zdefiniuj czym jest Kościół Rzymskokatolicki
Wspólnota wierzących w Chrystusa, która wyznaje tą samą wiarę, przyjmując te same sakramenty pod przewodnictwem
papieża dąży do zbawienia.

Czym jest sukcesja apostolska?
Od czasów apostolskich nieprzerwanie władza w Kościele Katolickim była biskupom przekazywana przez włożenie rąk

Na czym polega misja kapłańska świeckich w Kościele?
Udział w kapłaństwie powszechnym, mają Bogu ofiarować swoje życie i żyć w świętości, mogą udzielać niektórych
sakramentów (małżeństwo, chrzest-w niebezpieczeństwie śmierci)

Na czym polega misja nauczycielska (prorocka) świeckich w Kościele?
Na głoszeniu Ewangelii światu i dawanie świadectwa wiary (obowiązek wynikający z przyjęcia chrztu),

Na czym polega misja pasterska świeckich w Kościele?
Troska o innych poprzez modlitwę i bezinteresowną pomoc

46. Organizacja Kościoła katolickiego
Jak wygląda struktura Kościoła Rzymskokatolickiego?
Zastępcą Chrystusa jest papież. On powołuje biskupów, którzy są odpowiedzialni za diecezje. Biskupi powołują kapłanów,
proboszczów, którzy są odpowiedzialni z parafie. W większych parafiach proboszczowi pomagają wikariusze także powołani
przez biskupów.

Kto tworzy Urząd Nauczycielski Kościoła?
Biskupi w łączności z papieżem – określają właściwe rozumienie zasad wiary i moralności.

Czym jest sobór powszechny?
Zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw Kościoła

Do czego wezwany jest każdy katolik?
Do posłuszeństwa Kościołowi w sprawach wiary i moralności

47. Znaczenie sakramentu bierzmowania

Obrzędy sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie i co dalej?

Dział VI Spotykam Pana w liturgii
Różaniec rozważaniem dzieła odkupienia
Wierzę w świętych obcowanie
Przewodnicy Adwentu
Narodzenie Jezusa Chrystusa w historii zbawienia
Wielkopostna droga nawrócenia
Wniebowstąpienie Jezusa zaproszeniem do nieba
Serce Jezusa - symbol Bożej miłości

