
Wymagania na egzamin przed 
bierzmowaniem: 

1. Co to jest modlitwa? Jak często trzeba się modlić? Jakie znasz przykłady/rodzaje modlitwy? 

Katechizm Kościoła Katolickiego: 

„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra.” 

KKK 2559 

290. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to pobożne wzniesienie duszy do Boga, żeby Mu oddawać cześć, dziękować za 
otrzymane dobrodziejstwa, prosić Go o odpuszczenie grzechów i o inne rzeczy potrzebne lub 
pożyteczne bądź dla nas samych, bądź też dla drugich. 

291. Czy potrzeba nam się modlić? 

Potrzeba nam się modlić, bo taka jest wola Boża oraz dlatego, że pomocy, której ustawicznie 
potrzebujemy, Bóg na ogół zwykł udzielać tylko tym, którzy o nią proszą. 

292. Jakie są rodzaje modlitwy? 

Dwa: pierwsza jest modlitwa wewnętrzna, czyli myślą; polega ona na tym, że człowiek w 
myśli i w sercu rozmawia z Bogiem i rozważa prawdy wieczne, drugim rodzajem modlitwy 
jest modlitwa ustna czyli słowami; polega na tym, że człowiek wymawia słowa modlitwy z 
wewnętrzną uwagą i pobożnym sercem. 

294. O co winniśmy się głównie modlić? 

Winniśmy się głównie modlić o chwałę Bożą, o własne i drugich zbawienie wieczne i o 
środki, które są potrzebne lub przydatne, żeby dostąpić zbawienia wiecznego. 

295. Czy wolno modlić się także o dobra doczesne? 

O dobra doczesne wolno się modlić zgodnie z wolą Bożą, to znaczy o tyle, o ile mają się one 
przyczynić do chwały Bożej, albo tez w jakikolwiek sposób dopomóc nam lub innym do 
osiągnięcia żywota wiecznego, albo przynajmniej nie stanowić żadnej w tym przeszkody. 

 

2. Wymień  wszystkie święta nakazane, tzn. takie, w które obowiązuje nas pod grzechem  
uczestnictwo we Mszy Św. i powstrzymanie się od prac niekoniecznych. 

Kalendarz świąt nakazanych to: 

– wszystkie niedziele w roku,  



– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia,  

– Uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. Trzech Króli – 6 stycznia,  

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało – święto ruchome 
obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej,  

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tzw. Matki Boskiej Zielnej – 15 
sierpnia,  

– Uroczystość Wszystkich Świętych –  1 listopada,  

– Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia. 

 

3. Co to są okresy pokuty i na czym polegają? Kiedy obowiązuje nas post a kiedy 
wstrzemięźliwość? Kto jest zobowiązany pod grzechem do ich przestrzegania? 

Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi czwarte przykazanie 
kościelne. „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić 
pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, 
zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać 
uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie 
własnych obowiązków. W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki 
całego roku i czas wielkiego postu. 

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji 
Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada 
jakaś uroczystość.  

Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”. Zachęcamy też do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Przypominamy też, że wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, czyli jeden posiłek do syta w 
ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. Niemożliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie 
się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu. Przypominamy w ten sposób 
wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza 
czas Wielkiego Postu. 

4. Co to jest grzech? Który grzech jest ciężki (śmiertelny) a który lekki (powszedni)? Kiedy 
tracimy łaskę uświęcającą? 

Cóż to więc jest grzech? 
Grzech uczynkowy jest to świadome i dobrowolne przekroczenie prawa Boskiego. 
 
561. Jakim sposobem może być popełniony grzech? 
Grzech może być popełniony myślą, mową i uczynkiem, zarówno dokonanym jak zaniedbanym, i to 
albo przeciw Bogu, albo przeciw nam samym, albo przeciw bliźniemu, zależnie od tego, czy prawo, 
które się przekracza, dotyczy wprost Boga, czy tez nas samych czy bliźniego. 



Co to jest grzech śmiertelny? 
Grzech śmiertelny jest to przekroczenie prawa, popełniane z wiedzą i wolą przy świadomości 
ciężkiego przewinienia. 
 
565. Dlaczego ten grzech nazywa się śmiertelnym? 
Ten grzech nazywa się śmiertelnym dlatego, ponieważ odwracając duszę od jej celu ostatecznego, 
pozbawia ją jej życia nadprzyrodzonego, czyli łaski uświęcającej, skazuje ją na śmierć wiekuistą w 
piekle, uśmierca zdobyte zasługi, tak, że już się nie mogą przydać na żywot wieczny, dopóki nie odżyją 
przez odzyskanie na nowo łaski; w końcu grzech śmiertelny czyni człowieka niezdolnym do 
nabywania dalszych zasług na niebo. 
 
566. Co to jest grzech powszedni, czyli lekki? 
Grzech powszedni, czyli lekki, jest to przekroczenie prawa, popełnione z wiedzą i wolą przy 
świadomości lekkiego przewinienia. 
 
567. Dlaczego ten grzech nazywa się lekkim? 
Ten grzech nazywa się lekkim, bo skoro duszy nie odwraca od jej celu ostatecznego i nie zadaje duszy 
śmierci duchowej, łatwo może być odpuszczony nawet bez spowiedzi sakramentalnej i stanowi 
pewną chorobę duszy, która z natury swej może być łatwo wyleczona. 

Grzech śmiertelny jest zgładzony przez sakrament pokuty, grzech powszedni – wystarczy wzbudzić żal 
za grzechy. 

5. Wymień skutki sakramentu bierzmowania. 

Skutki sakramentu bierzmowania: 

• udoskonala łaskę chrztu, 

• głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym; 

• ściślej jednoczy nas z Chrystusem; 

• pomnaża w nas dary Ducha Świętego; 

• udoskonala naszą więź z Kościołem; 

• umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem 

6. Kim jest Duch Święty? 

Jest trzecią osobą Trójcy Świętej (a więc jest Bogiem), został zesłany na Apostołów przez Boga Ojca w 
dniu Zielonych Świąt – 10 dni po Wniebowstapieniu Jezusa Chrystusa. Duch Święty przez łaskę 
uświęcającą, przez cnoty wlane, przez swoje dary i przez łaski uczynkowe uświęca wiernych, oświeca 
ich i nakłania, aby odpowiadając łasce, doszli do posiadania życia wiecznego. Duch Święty jest jakby 
duszą Kościoła, bo go ustawicznie ożywia swoją skuteczną pomocą, jednoczy go z sobą i swoimi 
przysługami prowadzi go nieomylnie po drodze prawdy i świętości. 

7. Jakie są trzy rzeczy ostateczne człowieka? 
• Śmierć, 
• Sąd Boży 
• Niebo albo piekło 


