
ROZMOWA PRZED BIERZMOWANIEM  - PARAFIA ŚW. KONSTANCJI 
 

1. Przystąpić do rozmowy mogą te osoby, które przeszły roczne przygotowanie i otrzymały 

pozytywną ocenę Księdza. 

2. Data rozmowy będzie podana w późniejszym czasie. 

 

CZĘŚĆ I  -  MODLITWY 

Ojcze Nasz   (Modlitwa Pańska)  

Zdrowaś Mario  (Pozdrowienie Anielskie) 

Wierzę w Boga  (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, umęczon pod Ponckim Piłatem, 

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi 

po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha 

Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 

żywot wieczny. Amen 

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 Synem Swoim nasz pojednaj, 

Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

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. 

Pięć Przykazań Kościelnych 

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

niekoniecznych. 

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 pokuty 

powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Główne prawdy wiary 

1. Jest jeden Bóg. 

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za 

dobro wynagradza, a za zło karze. 



3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty. 

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał dla naszego 

zbawienia. 

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie 

potrzebna. 

Siedem Sakramentów Świętych 

Chrzest 

Bierzmowanie 

Eucharystia 

Pokuta 

Namaszczenie chorych 

Kapłaństwo 

Małżeństwo 

 

Siedem darów Ducha Świętego 

Mądrość 

Rozum 

Rada 

Męstwo 

Umiejętność 

Pobożność 

Bojaźń Boża 

 

Siedem grzechów głównych 

Pycha 

Chciwość 

Nieczystość 

Zazdrość 

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 

Gniew 

Lenistwo 

 

Trzy Cnoty Boskie (teologalne) 

Wiara, Nadzieja, Miłość  

 

Cnoty główne (kardynalne) 

Roztropność, Sprawiedliwość 

Umiarkowanie, Męstwo 

Ostateczne rzeczy człowieka 

Śmierć,  Sąd Boży,  Niebo albo piekło 

 

Warunki sakramentu pokuty 

1. Rachunek sumienia 

2. Żal za grzechy 

3. Mocne postanowienie poprawy 

4. Spowiedź szczera. 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

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. 

 

AKT WIARY 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił, Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

 

AKT NADZIEI 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

 

AKT MIŁOŚCI 

Boże, choć Cię nie pojmuję, 

Jednak nad wszystko miłuję, 

Nad wszystko, co jest stworzone, 

Boś Ty dobro nieskończone. 

 

AKT ŻALU 

Ach, żałuje za me złości 

jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłości mnie, grzesznemu, 

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

 

 

 

http://parafia.stawiski.pl/chrzest
http://parafia.stawiski.pl/bierzmowanie
http://parafia.stawiski.pl/eucharystia
http://parafia.stawiski.pl/pokuta
http://parafia.stawiski.pl/namaszczenie-chorych
http://parafia.stawiski.pl/kaplanstwo
http://parafia.stawiski.pl/malzenstwo


 

CZĘŚĆ II: PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

1. Co to jest Pismo św.?  Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha 

Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. 

2. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - 

ludzie przez Ducha Świętego natchnieni. 

3. Jak dzieli się Pismo św.?  Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament. 

4. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg 

Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg. 

5. Co jest przewodnią myślą Pisma św.? Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości. 

6. Jak inaczej nazywamy. Ewangelię?Ewangelię nazywamy "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza 

człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia. 

7. Kto napisał 4 Ewangelie święte?   Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan 

8. Wymień Księgi Pisma św. Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 

14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana. 

9. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?  Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje. 

10. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi  

11. Co to znaczy, że Pan Bóg jest duchem? Pan Bóg jest Duchem, tzn. że jest niewidzialny, 

nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę. 

12. Co to jest Trójca Święta? Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 

Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 

13. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?  Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ 

mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości. 

14.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On 

stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat. 

15. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. 

16. 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. 

17. Kto to jest człowiek?  Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna 

całość ciała i duszy nieśmiertelnej . 

18. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa? Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę 

uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary poza naturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, 

nieśmiertelność. 

19. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?  Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez 

nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym. 

20. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?  Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją 

Niepokalanie Poczętą. 

21. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 

22. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego 

zbawienia. 

23. Co znaczy imię Jezus Chrystus?  Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Pański. 

24. Co to jest cud? Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne 

stworzenie, lecz tylko sam Bóg. 

25. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.  1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, 2) 

Rozmnożenie chleba, 3) Uzdrowienie paralityka, 4) Wskrzeszenie Łazarza, 5) Zmartwychwstanie. 

26. Kto założył Kościół katolicki?  Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych, 

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



27. 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. 

28. Co jest celem i zadaniem Kościoła?  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji 

Chrystusa 

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

30. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?  Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani 

współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i 

pasterski w Kościele. 

31. Jak nazywa się biskup Archidiecezji Chicago?  Biskupem Archidiecezji Chicago Blase Cupich. 

32. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: a) Matką Boga - 

Jezusa Chrystusa, b) Niepokalanie, c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem, d) Królową Polski. 

33. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej. Święto Ofiarowania pańskiego – 2 II; Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego - 25 III; Królowej Polski - 3 V; Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 

VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej - 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny – 8 XII. 

34. Co to jest śmierć?  Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka 

35. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci. 

36. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. 

37. Co to jest piekło? Piekło to jest stan wiecznej kary. 

38. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos duszy, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo 

złe". 

39. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza 

przykazania Boże lub kościelne. 

40. Czym jest grzech? Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną 

zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmierte1ny) i 

lekki. 

41. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, 

myślna, indywidualna lub liturgiczna. 

42. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia 

43. Co to jest sakrament?  Sakrament jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. 

44. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i 

kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa. 

45. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech 

pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego. 

46. 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. 

47. Co oznacza słowo "bierzmowanie"? Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa 

"bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest wzmocnienie nas w wierze. 

48. Kto udziela sakramentu bierzmowania?  Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych 

nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan. 

 

*************** 

49. PODAJ KILKA WAŻNYCH INFORMACJI O SWOIM PATRONIE Z BIERZMOWANIA! (Około 

5 zdań) 

50. DLACZEGO CHCESZ PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA? (Uzasadnij w kilku zdaniach) 


