
Skrót katechizmowy dla bierzmowanych 

 

Skrót wiadomości katechizmowych dla przygotowujących się do sakramentu 

bierzmowania.  

I Pacierz 

1. Znak krzyża Świętego: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

2. Modlitwa Pańska: Ojcze nasz … 

3. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo … 

4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. … 

5. Pod Twoją obronę 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i 

błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Sy-

nem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. 

6. Trzy cnoty Boskie. 

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość. 

7. Akty cnót Boskich i żalu. 

 

 Akt wiary 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 
W Trójcy jedyny, prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił Boże. 

Twe słowo mylić nie może. 

 

 Akt miłości 

Boże, choć Cię nie pojmuję. 
Jednak nad wszystko miłuję. 

Nad wszystko, co jest stworzone. 

Boś Ty Dobro nieskończone. 

 

 Akt nadziei 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmogący i miłosierny. 
Dasz mi grzechów odpuszczenie. 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

 Akt żalu 

Ach, żałuję za me złości. 

Jedynie dla Twej miłości. 
Bądź miłościw mnie grzeszne-

mu. 

Dla Ciebie odpuszczam bliźnie-

mu. 
 

8. Aniele Boży 

Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój; 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy – 

Bądź mi zawsze ku pomocy. 
Strzeż duszy, ciała mego, 

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. 
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9. Uczynki miłosierne względem: 

ciała i  duszy 

1. Głodnych nakarmić. 

2. Spragnionych napoić. 
3. Nagich przyodziać. 

4. Podróżnych w dom przyjąć. 

5. Więźniów pocieszać. 
6. Chorych nawiedzać. 

7. Umarłych pogrzebać. 

1. Grzesznych upominać. 

2. Nieumiejętnych pouczać. 
3. Wątpiącym dobrze radzić. 

4. Strapionych pocieszać. 

5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować. 

7. Modlić się za żywych i umar-

łych. 
 

10. Różaniec 

Różaniec rozpoczynamy wstępem, na który składa się: Wierzę w Boga (na krzyżyku), 3 Zdrowaś 

Maryjo i Chwała Ojcu. Składa się on z czterech części, a każda część z pięciu tajemnic czyli w całym 
różańcu mamy dwadzieścia tajemnic. 

 

Część I — Tajemnice radosne 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi 

Pannie. 
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. 

3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świąty-

ni. 
5. Odnalezienie 12-letniego Pana Jezu-

sa 

w świątyni. 
 

Część II — Tajemnice światła 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

2. Objawienie siebie na weselu w Ka-
nie 

3. Głoszenie Królestwa Bożego 

i wzywanie do nawrócenia 

4. Przemienienie na górze Tabor 
5. Ustanowienie Eucharystii. 

Część III — Tajemnice bolesne 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

2. Biczowanie. 

3. Cierniem ukoronowanie. 

4. Dźwiganie krzyża. 
5. Ukrzyżowanie. 

Część IV — Tajemnice chwalebne 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

4. Wniebowzięcie Matki Bożej. 
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Kró-

lową nieba i ziemi. 

 

W każdej tajemnicy odmawiamy 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i na końcu dodajemy Chwała 

Ojcu. Odmawiając dziesiątek różańca rozważamy treść poszczególnych tajemnic. 

11. Anioł Pański 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.Zdrowaś Maryjo … 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.Zdrowaś Maryjo … 

A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo … 

12. Cztery cnoty główne. 

1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo. 

II Podstawy wiary 

13. 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; umę-
czon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmar-

twychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie 

sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obco-

wanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 



Skrót katechizmowy dla bierzmowanych 3 

14. Główne prawdy 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, Duch Święty. 

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. 

15. Rzeczy ostateczne człowieka. 

1. Śmierć. 2. Sąd Boży. 3. Zmartwychwstanie. 4. Niebo albo piekło. 

16. Co to znaczy wierzyć? 

Wierzyć – to przylgnąć całą osobą do Boga i uznać całą prawdę, którą Bóg objawił a Kościół 
przekazuje. 

17. Co to jest Pismo Święte? 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają 

fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwój-
nego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne 

i wieczne jak Bóg. 

18. Pan Bóg 

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie 

dobro pochodzi. 

Pan Bóg jest Jeden w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy Osoby Boże 

nazywamy Trójcą Świętą. 
Tajemnicę tę objawił nam Jezus Chrystus, Syn Boży, abyśmy przez wiarę i chrzest uczestniczyli 

w życiu Ojca i Syna i Ducha Świętego i przyczyniali się do jednoczenia wszystkich ludzi z Bogiem.  

19. Bóg Ojciec 

Bóg Ojciec jest pierwszą Osobą Boską Trójcy Świętej, który stworzył świat, daje nam życie, jest 

zawsze z nami i kocha nas. 

20. Jezus Chrystus 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdzi-

wie Bogiem. Jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. 

21. Duch Święty 

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska Trójcy Świętej, który pochodzi od Ojca i Syna, jest Im 
równy. Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół, i sprawia, że Kościół objawioną naukę Jezusa 

Chrystusa nieomylnie przechowuje i ogłasza; uświęca ludzi łaską uświęcającą. 

22. Najświętsza Maryja Panna 

Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką Jego Syna. Czcimy Ją jako Matkę Bożą. Jako 

„pełna łaski” od pierwszej chwili swego życia – poczęcia – została całkowicie zachowana od zmazy 

grzechu pierworodnego (Niepokalanie Poczęta), a po śmierci z duszą i ciałem została wzięta do nieba, 
gdzie wstawia się za nami. 

23. Aniołowie 

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę. Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Go czci-

li, Jemu służyli, byli szczęśliwi i aby ludziom pomagali osiągnąć zbawienie 

24. Kto to jest diabeł? 

Szatan, czyli diabeł, jest to zbuntowany anioł, który zerwał przyjaźń z Bogiem, stał się Jego prze-

ciwnikiem i chce ludzi odwrócić od Boga. 
Diabeł i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre, ale same uczyniły się złymi gdy 

radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga. Usiłują one przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw 

Bogu kusząc go do złego iluzją dobra. 
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25. Kim jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi, złożonym z ciała i duszy nieśmier-

telnej, która jest rozumna, wolna i umie bezinteresownie kochać. Człowiek znajduje swoje szczęście, 

gdy żyje na świecie poznając Boga, miłując Go przez wypełnianie Jego woli zawartej w przykaza-

niach, jednocząc się z Nim w komunii i w konsekwencji osiągając życie wieczne w niebie. 

26. Co to jest Kościół? 

Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego: wszystkich ludzi ochrzczonych i wierzących w Boga, na-

śladujących Jezusa Chrystusa, trwających w jedności z następcami Apostołów pod przewodnictwem 
Papieża – Następcy Piotra Apostoła. 

27. Dzień Ostateczny (Sąd Ostateczny) 

Jezus Chrystus przyjdzie na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, objawi ukryte zamiary serc 
i odda każdemu człowiekowi w zależności od jego uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski. 

28. Co to jest niebo? 

Niebo jest to wieczne przebywanie z Bogiem w więzi miłości. 

29. Co to jest piekło? 

Piekło jest to wieczne potępienie: wieczne odłączenie od Boga. 

III Moralność chrześcijańska 

30. Przykazanie miłości 

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich 

myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 

31. Dziesięć przykazań Bożych 

Jam jest Pan Bóg twój, którym Cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. 
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno. 

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

6. Nie cudzołóż. 
7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

32. Do czego wzywa pierwsze przykazanie? 

Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do mi-

łowania Go ponad wszystko. Zabrania natomiast wróżbiarstwa, magii, zabobonów. 

33. Co nakazuje drugie przykazanie Boże? 

Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie, ponieważ jest święte, wzywa nas, abyśmy 

oddawali cześć Bogu poprzez modlitwę i szacunek rzeczy poświęconych Bogu. Zabrania natomiast 
wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga, a zwłaszcza bluźnierstwa i krzywoprzysięstwa. 

34. Co nakazuje nam trzecie przykazanie? 

Bóg w trzecim przykazaniu nakazuje święcić niedziele i święta przez pobożne uczestniczenie we 

Mszy świętej i powstrzymywanie się od ciężkich i niekoniecznych prac. 
Człowiek nie wypełnia woli Pana Boga (grzeszy), gdy z własnej winy (np. zła organizacja wypo-

czynku czy wyjazdu) opuszcza Mszę świętą w niedziele i święta. 

35. Czego żąda od nas Bóg w czwartym przykazaniu? 

Zgodnie z czwartym przykazaniem Pan Bóg chce, abyśmy czcili naszych rodziców i tych, którym 

On dla naszego dobra udzielił swojej władzy. 

Człowiek grzeszy, gdy nie modli się za rodziców, nie słucha ich, oszukuje i nie pomaga w po-

trzebie a szczególnie w ich chorobach i starości. 
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36. Co Bóg nakazuje nam w piątym przykazaniu? 

W piątym przykazaniu Bóg uczy nas, że życie (od poczęcia aż do naturalnej śmierci) i zdrowie są 

darem Bożym, który powinniśmy cenić i szanować. Człowiek grzeszy, gdy zabija, gdy niszczy zdro-

wie używkami, narkotykami, gdy krzywdzi innych, gdy dręczy zwierzęta. 

37. Co Bóg nakazuje nam w szóstym przykazaniu? 

W szóstym przykazaniu Bóg nakazuje nam szanować ciało człowieka szczególnie w jego darze 

płodności, ponieważ jest ono świątynią Ducha Świętego. Człowiek grzeszy gdy bez potrzeby odkrywa 

części ciała, które mają być zakryte, gdy je ogląda lub dotyka. Każde spełnienie seksualne poza sa-
kramentalnym małżeństwem jest grzechem (np. samotne, przed ślubem, z tą samą płcią, zdrada mał-

żeńska). 

38. Co nakazuje siódme przykazanie? 

W siódmym przykazaniu Bóg nakazuje nam szanować własność swoją i cudzą, oddawać rzeczy 

znalezione lub pożyczone i wspomagać bliźnich w potrzebie. Człowiek grzeszy niszcząc rzeczy lub 

gdy cudze zabiera bez pozwolenia. 

39. Co nakazuje nam Bóg w ósmym przykazaniu? 

Bóg w ósmym przykazaniu wzywa nas, abyśmy mówili prawdę i nią żyli. Człowiek grzeszy, gdy 

kłamie, obmawia, posądza, oczernia innych i plotkuje. 

kłamie: ten, kto świadomie mówi nieprawdę 
obmawia: ten, kto ujawnia cudze grzechy 

oczernia: ten, kto mówi o kimś rzeczy nieprawdziwe, złe 

plotkuje: ten, kto niepotrzebnie mówi o kimś, psując mu opinię 

Posądzenie jest to podejrzewanie innych ludzi o złe rzeczy bez dostatecznych dowodów. 

40. Przed czym ostrzega dziewiąte przykazanie? 

Dziewiąte przykazanie ostrzega przed pożądaniem, czyli pożądliwością cielesną. Czystość serca 

domaga się wstydliwości strzegącej intymności osoby przez ubiór i zachowanie. 

41. Czego zabrania dziesiąte przykazanie? 

Dziesiąte przykazanie zabrania nieumiarkowanej zachłanności, rodzącej się z pozbawionej miary 

żądzy bogactw i zawartej w nich potęgi. 

42. Po co Pan Bóg dał przykazania? 

Pan Bóg dał ludziom przykazania Boże abyśmy wiedzieli, jaka jest Jego wola, przez wypełnianie 

której okazujemy Bogu miłość i kroczymy do nieba. 

43. Pięć przykazań kościelnych 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac nie-

koniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach poku-

ty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

44. Jakie obecnie obowiązują w Polsce posty? 

1o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w ciągu roku z wyjątkiem uro-

czystości kościelnych (obowiązuje tych, co ukończyli 14 rok życia). 
2o post - wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego w Środę Po-

pielcową i w Wielki Piątek. Post ilościowy polega na jednym posiłku dziennie do syta; wolno jednak 

przyjąć trochę pokarmu rano i wieczorem (obowiązuje tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie roz-
poczęli 60 roku). 

45. Dobre uczynki. 

1. Modlitwa. 2. Post. 3. Jałmużna. 
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IV Grzech, Chrzest i Pokuta 

46. Siedem grzechów głównych. 

1. Pycha.   2. Chciwość.   3. Nieczystość.   4. Zazdrość.   5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i pi-

ciu.   6. Gniew.   7. Lenistwo w służbie Bożej. 

47. Co to jest łaska Boża? 

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam jako pomoc konieczną do 

zbawienia. 

48. Kiedy tracimy łaskę Bożą? 

Łaskę Bożą tracimy gdy popełniamy grzech śmiertelny. 

49. Co to jest grzech? 

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

50. Co to jest grzech ciężki? 

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazań Bożych 

lub kościelnych w rzeczy ważnej. 

51. Co to jest grzech powszedni? 

Grzech powszedni jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościel-

nych w rzeczy mało ważnej lub przy zmniejszonej świadomości albo wolnej woli. 

52. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego? 

Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej; prawa do nieba i ściąga na człowieka 

karę doczesną i wieczną, 

53. Jakie są skutki grzechu powszedniego? 

Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu 

śmiertelnego i ściąga na człowieka karę doczesną. 

54. Co to jest Chrzest? 

Chrzest jest to Sakrament, przez który Pan Jezus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie 

grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Ko-

ścioła Bożego. 

55. Na czym polegał grzech pierworodny? 

Grzech pierworodny polegał na tym, że człowiek kuszony przez Złego ducha nadużył swej wol-

ności, przeciwstawił się Bogu chcąc swój cel osiągnąć bez pomocy Boga. 

56. Jaką rolę spełniają rodzice chrzestni w czasie chrztu i po chrzcie? 

W czasie chrztu rodzice chrzestni w imieniu dziecka wyznają wiarę. Po chrzcie św. rodzice 

chrzestni mają obowiązek pomagać wychowywać dziecko w wierze i wierności przykazaniom. 

57. Co to jest Pokuta? 

Pokuta jest to Sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po 

chrzcie popełnione. 

58. Pięć warunków sakramentu pokuty. 

1. Rachunek sumienia.    2. Żal za grzechy.    3. Mocne postanowienie poprawy. 

4. Szczera spowiedź.      5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

59. Co to jest sumienie? 

Sumienie jest to wewnętrzna zdolność (głos duszy), która pozwala nam odróżnić dobro od zła 
oraz pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła. 

Każdy człowiek powinien kształtować swoje sumienie, aby prawidłowo oceniało dobro i zło. 

60. Co to jest rachunek sumienia? 

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów popełnionych od ostatniej dobrej spo-

wiedzi. 
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61. Co to jest żal za grzechy? 

Żal za grzechy jest to smutek i boleść duszy, żeśmy Pana Boga obrazili grzechami. 

62. Co to jest mocne postanowienie poprawy? 

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera gotowość niegrzeszenia, unikania okazji do grze-

chu i pragnienie życia w przyjaźni z Bogiem. Dlatego winna się odnosić nie tylko do grzechów ale i 
okazji prowadzących do grzechu. 

63. Kiedy spowiedź jest nieważna? 

Spowiedź jest wtedy nieważna, gdy zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazywa się spowiedzią 
świętokradzką. 

64. Co to jest kara wieczna? 

Kara wieczna jest to cierpienie bez końca za grzechy w piekle. 

65. Co to jest kara doczesna? 

Kara doczesna jest to cierpienie na ziemi lub w czyśćcu za popełnione grzechy. 

V Pozostałe Sakramenty 

66. Siedem Sakramentów świętych. 

1. Chrzest.      2. Bierzmowanie.      3. Eucharystia (Najświętszy Sakrament). 

4. Pokuta.     5. Namaszczenie chorych.     6. Kapłaństwo.     7. Małżeństwo. 

67. Co to są Sakramenty św.? 

Sakramenty św. są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez nie daje On nam łaskę 

Bożą. 

68. Co to jest Eucharystia? 

Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. 

69. Co to jest msza św.? 

Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus uobecnia w sposób niekrwawy 

swoją ofiarę złożoną Bogu na krzyżu. Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której pod po-
staciami chleba i wina uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

70. Kto nie może przystępować do komunii świętej? 

Do komunii świętej nie może przystępować ten, kto posiada grzechy ciężkie i nie decyduje się z 
nimi zerwać zmieniając swoje życie (np. życie z drugim człowiekiem bez sakramentu małżeństwa; 

przynależność do organizacji przestępczych). 

71. Co to jest Bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swo-
ją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. W Sakramencie Bierzmowania działa szczególnie Duch 

Święty, który daje człowiekowi pełnię darów, aby przez to doskonalej zjednoczyć człowieka z Chry-

stusem i upodobnić do Chrystusa. 

72. Jakie są dary Ducha Świętego? 

Wylicza się siedem darów Ducha Świętego: 

1. mądrości,       2. rozumu,       3. umiejętności,       4. rady, 
5. męstwa,       6. pobożności,       7. Bojaźni Bożej. 

73. Co to jest Namaszczenie Chorych? 

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chore-

go, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy 
zdrowie ciała. 

74. Co to jest Małżeństwo? 

Małżeństwo jest to Sakrament, w którym mężczyzna i kobieta zawierają dozgonny związek dla 
zrodzenia i wychowania dzieci oraz otrzymują w tym celu potrzebne łaski. 
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Małżonkowie przez ten Sakrament spotykają się z Chrystusem, który łączy ich ściśle ze sobą i z 

Kościołem oraz pomnaża miłość i łaskę uświęcającą i dopomaga małżonkom do wykonania ich obo-

wiązku. 

75. Jakie przymioty cechują małżeństwo ustanowione przez Boga? 

Dwa przymioty cechują małżeństwo: 

– jedność: małżeństwo może zawrzeć jeden mężczyzna z jedną kobietą) 

– nierozerwalność: dopiero śmierć współmałżonka rozwiązuje małżeństwo, nigdy zdrada, odej-
ście, czy spotkanie kogoś bardziej atrakcyjnego. 

76. Co to jest Kapłaństwo? 

Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary 
Mszy św.; udzielania Sakramentów św., głoszenie słowa Bożego oraz łaskę godnego sprawowania 

urzędu kapłańskiego. 

77. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to wzniesienie duszy do Boga lub prośba skierowana do Niego o stosowne dobra. 
Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem, trwanie w Jego obecności, myślenie o Nim. Modlitwa jest 

odpowiedzią człowieka na miłość Boga. 

 
 

 

VI Obrzędy Bierzmowania w czasie Mszy św. 

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmo-

wania zgromadzonym tu wiernym. 

Biskup: Czy wierni ci wiedzą jak wielki dar otrzymują w tym sakramencie i czy przygotowali się 

do jego przyjęcia? 
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bo-

wiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu 

pokuty. 
Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask 

oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wy-
znawania wiary i do postępowania według jej zasad. 

Wszyscy: Amen. 
 

(przemówienie Biskupa) 

 
Biskup: Pytam każdego z was: 

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? 

Kandydaci: Wyrzekam się. 
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z 

Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 
Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w 

sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? 
Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grze-

chów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydaci: Wierzę. 
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Wszyscy: Amen. 
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LITURGIA SAKRAMENTU 

Biskup: Najmilsi, prosimy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na 
te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni 

je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. 

 
Biskup: odmawia modlitwę 

Wierni: Amen. 

(Biskup zwilża wielki palec prawej ręki olejem krzyżma i kreśli nim znak krzyża na czole kan-

dydata mówiąc:) 

N. (imię od bierzmowania)  PRZYJMIJ  ZNAMIĘ 

DARU  DUCHA  ŚWIĘTEGO. 

Bierzmowany: Amen. 

Biskup dodaje: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

 

Akty Strzeliste (wybór) 

Niech będzie Bóg uwielbiony. 

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. 

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. 

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. 

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. 

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. 

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. 

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. 
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. 
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Pytania sprawdzające dodatkowe: 

 
1. Jak należy rozumieć, że Bóg jest Jeden lecz w trzech Osobach? 

2. Kim jest Jezus Chrystus? 

3. Co świadczy, że Jezus jest człowiekiem. 

4. Jakie fakty wskazują, że jest Synem Bożym? 
5. Jakie znasz cuda Jezusa? W jakim celu je spełniał? 

6. Jakie fakty świadczą o zmartwychwstaniu Jezusa? 

7. Na czym opieramy swoją wiarę w Ducha Świętego? 

8. Kiedy Duch Święty w szczególny sposób oddziałuje na chrześcijan? 

9. Jak jest rola Ducha Świętego w Kościele? 

10. W jakim celu Chrystus założył Kościół? 

11. Dlaczego Kościół jest konieczny do zbawienia człowieka? 

12. Jak rozumiesz, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski? 

13. Jak należy rozumieć, że Kościół jest instytucją bosko-ludzką? 

14. Jakie jest zadanie każdego papieża w Kościele? 

15. Podaj imię obecnego Papieża. 

16. Co jest źródłem łaski Bożej? 
17. Kto ustanowił sakramenty? 

18. Które sakramenty gładzą grzechy? 

19. Dlaczego chrzest jest konieczny do zbawienia? 

20. Jakie są zadania Kościoła i kto ma je wypełniać? 

21. Do czego zobowiązuje przyjęcie sakramentu bierzmowania? 

22. W jaki sposób i gdzie mógłbyś (mogłabyś) włączyć się do misji apostolskiej 

Kościoła? 

23. Jak człowiek poznaje Pana Boga? 

24. Co to jest Opatrzność Boża? 

25. Co to jest Wcielenie? 

26. Kim jest święty Józef? 
27. Co to jest wniebowstąpienie? 

28. Co to jest „świętych obcowanie”? 

29. Wymień rzeczy ostateczne każdego człowieka. 

30. Co to jest misterium paschalne? 

31. Opowiedz jak udzieliłbyś (udzieliłabyś) chrztu w niebezpieczeństwie śmierci. 

32. Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu? 

33. Jak często można przyjmować Komunię św.? 

34. Co to jest odpust? 

35. Kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych? 

36. Co to są charyzmaty? 

37. Jak często należy się modlić? 


