
45. Co to jest Kościół rzymskokatolicki? 

Kościół rzymskokatolicki to wspólnota wiernych, którzy pod przewodnictwem 

papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie 

sakramentów.  

46, Kto założył i podtrzymuje Kościół w istnieniu? 

Kościół założył Jezus Chrystus, a podtrzymuje go w istnieniu Duch Święty. 

47. Jakie zadanie realizuje Kościół? 

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa,  

czyli prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi  

i w wieczności (zbawienie wieczne). 

48. Kto obecnie jest głową Kościoła? 

Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną głową jest następca 

św. Piotra, czyli Papież, który nosi imię Franciszek. 

49. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i księża? 

Biskupi są następcami Apostołów, a księża są współpracownikami biskupów. 

Zjednoczeni z Papieżem wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i prorocki  

w Kościele.  

50. Jak nazywa się nasza diecezja? Jak nazywa się Arcybiskup Metropolita 

Warmiński i biskup pomocniczy? 

Archidiecezja: Warmińska. 

Arcybiskup: Józef Górzyński. 

Biskup pomocniczy: Janusz Ostrowski. 

51. Jaki jest tytuł naszej parafii i kto jest proboszczem? 

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Proboszczem jest br. Łukasz 

Szokaluk, kapucyn. 

52. Wymień rzeczy ostateczne człowieka: 

Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.  

53. Co to jest śmierć? 



Śmierć jest odłączeniem się duszy od ciała człowieka. Dobra śmierć – to śmierć 

w łasce uświęcającej. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef.  

54. Co to jest czyściec? 

Czyściec to stan pokuty za grzechy popełnione za życia, przygotowujący do 

ostatecznego zjednoczenia się z Bogiem w niebie.  

55. Co to jest piekło? 

Piekło jest to stan wiecznej kary i przebywania bez Boga. 

56. Co to jest niebo? 

Niebo jest to miejsce, gdzie przebywa Bóg, aniołowie i święci, którzy cieszą się 

szczęściem wiecznym.  

57. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Ponieważ poprzez modlitwę utrzymujemy 

kontakt z Bogiem. Kościół zachęca wiernych do codziennej modlitwy.  

58. Jakie są rodzaje modlitwy? 

Modlitwa uwielbienia; 

Modlitwa dziękczynienia; 

Modlitwa przebłagania; 

Modlitwa prośby. 

59. Jakie są główne formy modlitwy? 

Tradycja chrześcijańska obejmuje trzy główne formy życia modlitwy: modlitwę 

ustną, rozmyślanie i kontemplację. Ich wspólną podstawą jest skupienie serca.  

60. Podstawowe modlitwy, które powinien znać każdy chrześcijanin: 

Znak krzyża, Modlitwa pańska, Pozdrowienie anielskie, Zdrowaś Maryjo, 

Modlitwa do Anioła Stróża. Pod Twoją obronę. Modlitwa za zmarłych.  

61. Kim jest Bóg? 



Bóg to stwórca świata i człowieka. Pan nieba i ziemi. Boga określamy mianem 

ducha, gdyż jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ma zaś rozum i 

wolną wolę. Bóg jest miłością. 

62. Skąd dowiadujemy się o istnieniu Boga? 

I. Z istnienia wszechświata i człowieka. 

II. Z przekonania wszystkich ludów. 

III. Z rozumu i sumienia człowieka. 

IV. Z Tradycji i istnienia Kościoła. 

V. Bóg sam objawił się człowiekowi.  

63. Kim jest Trójca Święta? 

Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 

Święty), mających tę samą naturę. Stanowi ona centrum tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego.  

64. Kim jest Jezus Chrystus? 

Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, który stał się człowiekiem, umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.  

65. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem? 

Prawdę o tym, że Jezus jest Bogiem, objawił Bóg Ojciec, zaświadczyli 

Apostołowie, wyznał niejednokrotnie sam Jezus. Swoje wyznanie potwierdził 

cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.  

66. Co to jest Opatrzność Boża? 

Opatrzność Boża jest to opieka Boga nad wszystkim, co stworzył, a szczególnie 

nad człowiekiem. Właściwą postawą człowieka wierzącego w Opatrzność Bożą 

jest zaufanie Bogu, zdanie się na Niego w każdej sytuacji, w każdym cierpieniu 

i samej godzinie śmierci.  

67. Kim są aniołowie? 

Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą 

Jego zbawczym zamysłom. Aniołów. Zbuntowanych przeciwko Bogu, którzy 



działają na szkodę ludzi i ich zbawienia, określamy mianem szatana, czyli 

diabła. 

68. Kim jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi, mającym rozum i 

wolną wolę. Jest jednością ciała i duszy nieśmiertelnej.  

 

Archidiecezja Warmińska – Warto wiedzieć 

 

Ważniejsze wydarzenia: 

1543 r. – śmierć Mikołaja Kopernika, słynnego astronoma i kanonika 

fromborskiego.  

1877 – objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie.  

05-06.VI. 1991 r. – Wizyta Św. Jana Pawła II w Olsztynie podczas IV 

pielgrzymki do Polski.  

 

Obecny biskup warmiński to Arcybiskup Józef Górzyński 

 


