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BÓG NASZ STWÓRCA I OJCIEC
1. Co wiesz o Bogu?
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 Święty
Nazywamy je Trójcą Świętą
2. Wymień pięć najważniejszych przymiotów Boga?
- wieczny, najświętszy, wszechmocny, wszędzie obecny, miłosierny
3. Gdzie jest Bóg?
Bóg jest wszędzie: w niebie i na każdym miejscu
4. Dlaczego Boga nie widzimy?
Boga nie widzimy bo jest duchem
5. Z jakiej księgi dowiadujemy się o Bogu?
O Bogu dowiadujemy się z Pisma św., w którym są zapisane słowa i czyny Boga
6. Skąd wziął się świat?
Świat stworzył Bóg
7. Co to znaczy stworzyć?
Stworzyć to znaczy uczynić coś z niczego
8. Wymień co Bóg stworzył?
Bóg stworzył: gwiazdy, słońce, ziemię: a na niej rośliny, ptactwo, w wodach ryby i
zwierzęta. Bóg stworzył także ludzi i aniołów.
9. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała
10. Jak nazywa się anioł, który opiekuje się człowiekiem i strzeże go?
Anioł, który opiekuje się człowiekiem i strzeże go nazywa się Aniołem Stróżem
11. Jak nazywają się aniołowie którzy zgrzeszyli pychą i nieposłuszeństwem wobec
Boga?
Aniołowie którzy zgrzeszyli pychą i nieposłuszeństwem nazywają się szatanami i
diabłami
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12. Jak nazywali się pierwsi ludzie?
Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa
13. Czym Bóg wyróżnił człowieka spośród wszystkich stworzeń? Co takiego ma
człowiek a czego nie maja zwierzęta ?
Bóg wyróżnił człowieka spośród wszystkich stworzeń duszą nieśmiertelną i rozumem
14. Do kogo podobny jest człowiek przez swoją duszę?
Człowiek jest podobny przez swoją duszę do Boga.
15. Jakie dary każdy z nas otrzymuje od Boga na chrzcie św?
Na chrzcie św. każdy z nas stał się dzieckiem Boga i został przyjęty do Ludu Bożego
czyli kościoła.
16.W jaki sposób mamy okazywać miłość Bogu?
Miłość okazujemy Bogu gdy:
- modlimy się rano i wieczorem
- w niedziele i święta gromadzimy się w kościele
- dowiadujemy się dużo o Bogu np. na lekcjach religii albo rozmawiając z rodzicami
17.Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa i przebywanie z Bogiem. Kiedy modlimy się Bóg na pewno
nas słucha.
18.Kogo Bóg poleca nam kochać?
Bóg poleca abyśmy kochali każdego człowieka, a szczególnie naszych rodziców,
rodzeństwo, dziadków i babcie, wójków i ciocie, i wszystkich którzy nam pomagają
poznać Pana Boga i stać się mądrymi ludźmi czyli Ojca Świętego, Księdza Biskupa,
księży z naszej parafii i nauczycieli w szkole.
19. Jak mamy okazywać miłość bliźniemu?
Miłość bliźniemu okazujemy, gdy mu pomagamy, szanujemy go, nie robimy mu żadnej
przykrości.

