
Pytania do egzaminu przed bierzmowaniem: 
 

1. Kim jest Bóg? 
2. Co to jest Boże Objawienie? 
3. Co to jest i skąd się wziął grzech pierworodny? 
4. Jaki jest plan Boga wobec człowieka? 
5. Co to jest Pismo święte i kto jest jego autorem? 
6. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? 
7. Co to jest grzech śmiertelny (ciężki) i co powoduje? 
8. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym (ciężkim) a powszednim (lekkim)? 
9. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez nasz osobisty grzech? 
10. Co to jest sakrament pokuty i pojednania i jak często go przyjmujemy? 
11. Co jest potrzebne by uzyskać rozgrzeszenie? 
12. Kim jest Jezus Chrystus i co zrobił dla nas? 
13. Kto jest Ojcem, a kto Matką Jezusa? 
14. Co to jest Kościół, kto i kiedy go założył? 
15. Dlaczego Kościół do którego należysz nazywamy Rzymskokatolickim? 
16. Kim w Kościele jest papież? 
17. Co to jest sakrament i ile mamy w naszym Kościele sakramentów? 
18. Dlaczego człowieka nazywamy koroną stworzenia, w czym jesteśmy podobni do Boga? 
19. Co to jest modlitwa i kiedy należy się modlić? 
20. Czym jest sumienie? 
21. Co to znaczy wierzyć i co nam daje wiara? 
22. Kto jest autentycznym wzorem wiary i kto Ciebie najbardziej przekonuje? 
23. Kim jest Duch Święty i do czego jest nam w życiu potrzebny? 
24. Wymień dary Ducha Świętego? 
25. Co to jest bierzmowanie i do czego zobowiązuje jego przyjęcie? 

 
 
Krótki katechizm, należy znać: 
 

1. Dziesięć przykazań Bożych 
2. Pięć przykazań kościelnych 
3. Sześć prawd wiary 
4. Siedem sakramentów 
5. Siedem darów Ducha Świętego 
6. Siedem grzechów głównych 
7. Pięć warunków dobrej spowiedzi 

 
 
Podstawowe modlitwy: 

1. Wierzę w Boga 
2. Ojcze nasz… 
3. Chwała Ojcu… 
4. Zdrowaś Mario… 
5. Pod Twoją obronę… 

 
 
Formuła sakramentu bierzmowania: 

Pragniemy, / aby Duch Święty, / którego otrzymamy, / umocnił nas / 
do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad. 


