
06.05 ŚRODA 

Temat: Sakrament źródłem Bożej łaski 

Co to jest sakrament? Zobacz czterominutowy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=8pl7_NJOHvU 

PROSZĘ PRZECZYTAJ TE PYTANIA I ODPOWIEDZI 

101. Jaka powinna być nasza wiara? 

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa. 

 

102. Co to znaczy ufać Panu Bogu? 

Ufać Panu Bogu, to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da 

łaski potrzebne do zbawienia. 

 

103. Co to znaczy miłować Pana Boga? 

Miłować Pana Boga; to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego 

wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich. 

 

104. Co znaczy czcić Pana Boga? 

Czcić Pana Boga, to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan 

Bóg jest moim najwyższym Panem. 

 

105. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna 

lub liturgiczna. 

 

106. W jakim celu winniśmy się modlić?  

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, 

aby Go prosić. 

 

107. Jak trzeba się modlić? 

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwałe, z ufnością i poddaniem się woli Bożej. 

 

108. Co to jest modlitwa Pańska i jak się dzieli? 

Modlitwa Pańska - to modlitwa "Ojcze nasz", której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 

próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb. 

 

109. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli? 

Jest to modlitwa "Zdrowaś Maryjo". Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa 

Kościoła św. 

 

110. Powiedz modlitwę "Anioł Pański". Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę? 

Anioł Pański" odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego 

zbawienia 

 

111. To tajemnice różańca. 

 

112. Co Pan Bóg nakazuje w II przykazaniu? 

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pl7_NJOHvU


113. Co Pan Bóg nakazuje w III przykazaniu? 

W III przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek 

świąteczny. 

 

114. Co Pan Bóg nakazuje w IV przykazaniu? 

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i 

starszych. 

 

115. Co Pan Bóg nakazuje w V przykazaniu?  

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać e życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich. 

 

116. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX przykazaniu? 

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach. 

 

117. Co Bóg nakazuje w VII i X przykazaniu? 

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać. 

 

118. Co Pan Bóg nakazuje w VIII przykazaniu? 

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego. 

 

 

 


