
05.05 WTOREK 

Temat: Powołanie do świętości 

Zobacz trzyminutowy katechizm: https://www.youtube.com/watch?v=THxWD4ubkx8 Jest on 

odpowiedzią na dzisiejszy temat: kto jest powołany do świętości i jak świętość osiągnąć? 

 

Powtórz sobie pytania katechizmowe, które znać powinieneś (naś) od klasy III: 

 

91. Co to są grzechy cudze? 

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu. 

 

92. Co to jest nałóg? 

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów. 

 

93. Co to jest cnota? 

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków. 

 

94. Co to są cnoty Boskie? 

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: 

wiara, nadzieja i miłość. 

 

95. Co to są cnoty obyczajowe?  

Cnoty obyczajowe są to cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi 

ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje). 

 

96. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne). 

l) roztropność, 

2) sprawiedliwość, 

3) wstrzemięźliwość, (umiarkowanie) 

4) męstwo. 

 

97. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy. 

l) grzeszących 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 umarłych. 

 

98. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała. 

l) łaknących nakarmić. 

2) pragnących napoić, 

3) nagich przyodziać, 

4) podróżnych w dom przyjąć, 

5) więźniów pocieszać, 

6) chorych nawiedzać, 

7) umarłych grzebać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THxWD4ubkx8


99. Co Bóg przykazuje w I przykazaniu? 

l) wierzyć Panu Boga. 

2) zaufać Panu Bogu, 

3) miłować Pana Boga, 

4) czcić Pana Boga. 

 

100. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu? 

Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół 

święty. 

 

Bierzmowanie coraz bliżej. Pytania te nie są po to, by cię pognębić, bardziej stresować. One są po to, 

by ułatwić ci udzielenie odpowiedzi, na pytanie jak żyć, jak stawać się lepszym. Nie każę ci się ich 

uczyć na pamięć, ale przeczytaj je i sam(a) odpowiedz, czy rozumiesz ich sens. Czy wiesz, co czytasz. 

 

 


