
19.05 WTOREK 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 

Przeczytaj treść katechezy nr 56 i zwróć uwagę na tekst Dziejów Apostolskich opisujący dzień 

Pięćdziesiątnicy. Zwróć uwagę, że w momencie zesłania Ducha Świętego, wszyscy Go przyjmujący są 

sobie równi i tworzą wspólnotę. Zwróć też uwagę na porównanie nas do świątyni, w której mieszka 

Bóg. Wczytaj się w treść pytań katechizmowych. Wróćmy  do pytań wcześniejszych: 

 

123. Co to jest łaska Boża? 

.Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 

 

124. Kto nam wysłużył łaskę Bożą? 

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją 

tylko przez Niego. 

 

125. Jakie są rodzaje laski Bożej 

Rozróżniamy: - łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. 

 

126. Co to jest łaska uświęcająca? 

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie , nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi 

(jest to życie Boże w nas). 

 

127. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić? 

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki. 

 

128. Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą? 

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały. 

129. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?  

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych 

uczynków. 

 

130. Co to jest łaska uczynkowa? 

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. 

 

131. Jak działa laska uczynkowa? 

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym. 

 

132. Co to jest sakrament? 

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to 

nasze spotkanie z Chrystusem). 

 

133. Wymień 7 sakramentów świętych. 

1) Chrzest. 

2) Bierzmowanie. 

3) Najświętszy Sakrament. 

4) Pokuta. 

5) Namaszczenie Chorych. 

6) Kapłaństwo. 

7) Małżeństwo 



 

134. Jak dzielimy sakramenty św.? 

Sakramenty św. dzielimy: 

1) na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy, 

2) na sakramenty powtarzalne (przyjmowane wiele razy) i niepowtarzalne (przyjmowane raz). 

 

135. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy? 

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę 

uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i 

małżeństwo. 

Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i 

pokuta. 

 

136. 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. 

 

 


