Podstawowy zakres wiedzy na egzamin dla kandydatów do bierzmowania – Retkinia 2022

MODLITWA PAŃSKA
OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź
wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

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 przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
Jam jest Pan Bóg Twój, który 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.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze
wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i 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 czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jest jeden Bóg.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Świętych.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chrzest;
Bierzmowanie;
Eucharystia;
Pokuta;
Namaszczenie chorych;
Kapłaństwo;
Małżeństwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY
1.
2.
3.
4.
5.

Rachunek sumienia;
Żal za grzechy;
Mocne postanowienie poprawy;
Szczera spowiedź;
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

TRZY CNOTY BOSKIE
Wiara. Nadzieja. Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE
Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI
Modlitwa. Post. Jałmużna.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
•
•
•
•
•
•
•

Grzeszących upominać;
Nieumiejętnych pouczać;
Wątpiącym dobrze radzić;
Strapionych pocieszać;
Krzywdy cierpliwie znosić;
Urazy chętnie darować;
Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

•
•
•
•
•
•
•

Głodnych nakarmić;
Spragnionych napoić;
Nagich przyodziać;
Podróżnych w dom przyjąć;
Więźniów pocieszać;
Chorych nawiedzać;
Umarłych grzebać.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pycha;
Chciwość;
Nieczystość;
Zazdrość;
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu;
Gniew;
Lenistwo.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
•
•
•
•
•
•

Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

GRZECHY CUDZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namawiać kogoś do grzechu.
Nakazywać grzech.
Zezwalać na grzech.
Pobudzać do grzechu.
Pochwalać grzech drugiego.
Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
Nie karać za grzech.
Pomagać do grzechu.
Usprawiedliwiać czyjś grzech.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
•
•
•
•

Rozmyślne zabójstwo.
Grzech sodomski.
Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA
Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

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,
Wszechmogący, 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, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano, wieczór, we dnie, w nocy, Bądź
mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
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 nas pojednaj, Synowi swojemu
nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO (por. Iz 11, 1-2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mądrość
Rozum
Rada
Męstwo
Umiejętność
Pobożność
Bojaźń Boża

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Łaskawość.
6. Dobroć.
7. Uprzejmość.
8. Cichość.
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.

MODLITWA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.

Triduum Paschalne, Triduum Sacrum (z łac. triduum – trzy dni) – najważniejsze
wydarzenie w roku liturgicznym katolików oraz starokatolików, którego istotą jest
celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Rozpoczyna się w Wielki Czwartek, Uroczystą Eucharystią Wieczerzy Pańskiej.
Ten dzień, jest wejściem w tajemnicę Wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił sakrament
Eucharystii i Kapłaństwa.
Gromadzimy się wokół ołtarza, tak jak Apostołowie w Wieczerniku. Do uroczystego:
Chwała na wysokości Bogu – grają organy, które milkną aż do Uroczystości Paschalnej.
W kościele odczytywana jest ewangelia opisująca moment obmycia nóg Apostołom. Jest
to znak pokory Jezusa i zaproszenia każdego z nas do udziału w Jego Chwale. Dlatego
w wielu kościołach podobnie umywa się nogi mężczyznom. Chcąc pokazać ten znak
pokory wszystkim wierzącym.
Eucharystia w wielki Czwartek nie kończy się. jej kontynuacja jest procesja do ciemnicy,
która symbolizuje ogród Oliwny, gdzie trawa adoracja, do której zaproszony jest każdy
z nas, aby trwać na modlitwie z Jezusem i apostołami. Ołtarz zostaje ogołocony
z wszelkich ozdób i obrusów, na znak ogołocenia Chrystusa.
Wielki Piątek.
To dzień postu i modlitwy. W kościołach ludzie gromadzą się na modlitwę przy ciemnicy,
aby w ciszy odkrywać swoje serce przed Bogiem.
Liturgie rozpoczyna się pod wieczór. Kapłan wchodzi w ciszy do kościoła i pad twarzą
przed ołtarzem, na którym nie ma obrusa i innych ozdób. Po krótkiej modlitwie,
bez znaku krzyża rozpoczyna się liturgia, która jest kontynuacja naszego czuwania.
W centrum jest Meka Chrystusa. Odczytywana jest Ewangelia św. Jana,
w której wsłuchujemy się w opis Meki Chrystusa. W uroczystej procesji, wnoszony jest
Krzyż, który kapłan odsłania, śpiewając: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło
Zbawienie świata. I odpowiada cały kościół, chcący wejść w tę tajemnicę Męki: Pójdźmy
z pokłonem. Następuje adoracja Krzyża. Każdy obecny może podejść do ucałowania
Krzyża.
Po modlitwie Ojcze Nasz, udzielana jest komunia święta, a po niej wystawia się Najśw.
Sakrament w monstrancji okrytej welonem (który symbolizuje całun, w jaki zawinięto
Ciało Jezusa) i przenosi się w procesji do kaplicy, gdzie urządzony jest symboliczny
grób. To w tym miejscu gromadzimy się na modlitwę i czuwanie.
Wielka Sobota.
Cisza. Przejmująca cisza, w której trwamy na modlitwie z Maryją. Ona jena, zachowała
wiarę i trwała na modlitwie.

W tym dniu w wielu kościołach święcimy pokarmy na stół wielkanocny. Choć należałoby
je poświęcić dopiero w Niedzielę rano.
W tym dniu, podobnie jak w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św.

LITURGIA PASCHALNA
Rozpoczyna się po zmroku. Jest to najważniejsza liturgia kościoła. Pascha Pana –
Przejście ze śmierci do Życia. Z ciemności do Światła.
Święci się ogień i Paschał, który wnoszony jest do kościoła i obwieszcza się wszystkim:
Światło Chrystusa. Wszyscy odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. I światło coraz
bardziej wypełnia świątynię. Zapala się świece i kapłan śpiewa starożytny hymn
pochwalny – Exsultet, w którym obwieszcza się zwycięstwo Życia na śmiercią –
Chrystusa, który jest Światłem świata.
Liturgia prowadzi nas dalej przez dziewięć czytań z Pisma św.: siedem ze ST i dwa z NT
(epistoła i Ewangelia). Liczbę czytań w wielu kościołach się zmniejsz, bo taka możliwość
daje kościół. jednak wsłuchanie się w e wszystkie czytania, prowadzi nas w te noc prze
dzieje zbawienia. Od stworzenia świata, poprzez przejście narodu wybranego
przez porze czerwone, aż po zapowiedzi proroków zwiastujących zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią.
Uroczyste Chwała na wysokości wprowadza nas w czytanie z Nowego Testamentu
i uroczyste, pełne radości Alleluja, które nas otwiera na Słowo Ewangelii.
Po kazaniu, następuje liturgia Chrzcielna. Odmawia się modlitwę nad wodą, zanurzając
w wodzie paschał. Następnie wszyscy zebrani wyrzekają się szatan i jego spraw
i wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to nasze świadome odnowienie przyrzeczeń
chrztu świętego. W niektórych kościołach w te świętą noc chrzci się osoby dorosłe, które
przyjmują trzy sakramenty: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
Po pokropieniu wszystkich wodą chrztu, rozpoczyna się Liturgia Eucharystii. przynosi się
Dary Ofiarne: Chleb i Wino, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Po komunii, w wielu kościołach wyrusz procesja rezurekcyjna, w której obwieszczamy
światu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.
Jeżeli nie ma procesji bezpośrednio po Liturgii Paschalne w Sobotę Wielkanocną,
odprawia się ją o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania.

