1. Po co jesteśmy na ziemi?
2. Dlaczego Bóg nas stworzył?
3. Dlaczego szukamy Boga?
4. Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu?
5. Dlaczego ludzie przeczą istnieniu Boga, skoro przecież mogą Go poznać swoim rozumem?
6. Czy Boga w ogóle można zawrzeć w pojęciach? Czy można o Nim sensownie mówić?
7. Dlaczego Bóg musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest?
8. Jak Bóg objawia się w Starym Testamencie?
9. Co Bóg objawia o sobie samym, kiedy posyła do nas swojego Syna?
10. Czy w Jezusie Chrystusie wszystko zostało już powiedziane, czy też po Nim Objawienie nadal
będzie trwało?
11. Dlaczego przekazujemy wiarę?
12. Skąd wiemy, co stanowi prawdziwą wiarę?
13. Czy Kościół może się mylić w kwestiach wiary?
14. Czy Pismo Święte jest prawdziwe?
15. Jak Pismo Święte może być „prawdą”, skoro nie wszystko, co się w nim znajduje, jest zgodne z
prawdą?
16. Jak poprawnie czytać Biblię?
17. Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?
18. Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?
19. Jaką rolę odgrywa Pismo Święte w życiu Kościoła?
20. Jak możemy odpowiedzieć Bogu, gdy się do nas zwraca?
21. Wiara – co to jest?
22. Wierzyć – jak to jest?
23. Czy istnieje sprzeczność między wiarą a naukami przyrodniczymi?
24. Co ma wspólnego moja wiara z Kościołem?
25. Po co wierze definicje i formuły?
26. Czym są wyznania wiary?
27. Jak powstały wyznania wiary?
28. Jaka jest treść wyznania wiary zwanego Symbolem Apostolskim?
29. Jaka jest treść wyznania wiary („Wierzę mszalne”) zwanego Symbolem nicejskokonstantynopolitańskim?
30. Dlaczego wierzymy w jednego Boga?
31. Dlaczego Bóg nazywa siebie?
32. Co to znaczy, że Bóg jest prawdą?
33. Co to znaczy, że Bóg jest miłością?
34. Co trzeba robić, kiedy poznało się Boga?
35. Wierzymy w jednego Boga czy w trzech bogów?
36. Czy można na gruncie logiki dowieść, że Bóg jest Trójjedyny?
37. Co znaczy, że Bóg jest „Ojcem”?
38. Kto to jest Duch Święty?
39. Czy Jezus jest Bogiem? Czy należy do Trójcy Świętej?
40. Czy Bóg może wszystko? Czy jest wszechmogący?
41. Czy nauki przyrodnicze wykazują, że Stwórca jest zbyteczny?
42. Czy można być przekonanym o istnieniu ewolucji i wierzyć w Stwórcę?
43. Czy świat jest produktem przypadku?
44. Kto stworzył świat?
45. Czy prawo naturalne i prawa natury również pochodzą od Boga?
46. Dlaczego Księga Rodzaju opisuje dzieło stworzenia jako „dzieło sześciodniowe”?
47. Dlaczego Bóg odpoczął siódmego dnia?
48. Po co Bóg stworzył świat?
49. Czy Bóg kieruje światem i moim życiem?
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50. Jaką rolę odgrywa człowiek w Opatrzności Bożej?
51. Skoro Bóg wszystko wie i wszystko może, czemu nie przeszkadza złu?
52. Co to jest niebo?
53. Co to jest piekło?
54. Kim są aniołowie?
55. Czy można kontaktować się z aniołami?
56. Czy człowiek posiada uprzywilejowaną pozycję w porządku stworzenia?
57. W jaki sposób powinien człowiek odnosić się do zwierząt i innych stworzeń?
58. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na „obraz Boży”?
59. Po co Bóg stworzył człowieka?
60. Dlaczego Jezus jest największym wzorem dla świata?
61. Na czym polega równość wszystkich ludzi?
62. Co to jest dusza?
63. Skąd człowiek ma duszę?
64. Czemu Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą?
65. Co z osobami homoseksualnymi?
66. Czy plan Boży zakładał, że ludzie będą cierpieć i umierać?
67. Co to jest grzech?
68. Grzech pierworodny? Co mamy wspólnego z upadkiem Adama i Ewy?
69. Czy przez grzech pierworodny jesteśmy zmuszeni do tego, by grzeszyć?
70. Jak Bóg odciąga nas od tej skłonności do zła?
71. Dlaczego relacje o Jezusie nazywają się „Ewangelią”, czyli „Dobrą Nowiną”?
72. Co znaczy imię Jezus?
73. Dlaczego Jezus nosi tytuł „Chrystus”?
74. Co to znaczy, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Bożym?
75. Dlaczego chrześcijanie zwracają się do Jezusa: „Panie”?
76. Dlaczego w Jezusie Bóg stał się człowiekiem?
77. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem?
78. Dlaczego możemy rozpoznawać Jezusa tylko jako misterium?
79. Czy Jezus miał duszę, ducha i ciało tak jak my?
80. Dlaczego Maryja jest Dziewicą?
81. Czy Maryja miała jeszcze inne dzieci oprócz Jezusa?
82. Czy nie jest czymś skandalicznym nazywać Maryję „Matką” Bożą?
83. Co oznacza, że Maryja jest Niepokalanym Poczęciem?
84. Czy Maryja była tylko narzędziem w rękach Boga?
85. W jaki sposób Maryja jest również naszą Matką?
86. Dlaczego Jezus 30 lat swojego życia spędził w ukryciu?
87. Dlaczego Jezus kazał Janowi, by Go ochrzcił, chociaż był bez grzechu?
88. Dlaczego Jezus był kuszony? Czy w ogóle mógł być wystawiony na pokuszenie?
89. Komu Jezus obiecuje „królestwo Boże”?
90. Czy Jezus czynił cuda, czy są to tylko pobożne bajki?
91. Dlaczego Jezus czynił cuda?
92. Po co Jezus powołał apostołów?
93. Czemu Chrystus przemienił się na górze?
94. Czy Jezus wiedział, że będzie musiał umrzeć, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy?
95. Dlaczego Jezus wybrał datę żydowskiego święta Paschy na czas swojej Śmierci i swego
Zmartwychwstania?
96. Czemu tak pokojowo nastawionego człowieka, którym był Jezus, skazano na karę śmierci
krzyżowej?
97. Czy Żydzi są winni śmierci Jezusa?
98. Czy Bóg chciał śmierci swojego jedynego Syna?
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99. Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy?
100. Czy w Ogrodzie Oliwnym w noc przed swoją śmiercią Jezus rzeczywiście odczuwał strach przed
śmiercią?
101. Dlaczego Jezus musiał nas zbawić właśnie na krzyżu?
102. Czemu my także musimy akceptować cierpienie w naszym życiu, „brać krzyż na swoje ramiona” i
w ten sposób naśladować Jezusa?
103. Czy Jezus rzeczywiście umarł, czy też mógł powstać z martwych dlatego, że tylko pozornie
poniósł śmierć?
104. Czy można być chrześcijaninem, nie wierząc w Zmartwychwstanie Chrystusa?
105. W jaki sposób uczniowie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał?
106. Czy istnieją dowody na Zmartwychwstanie Jezusa?
107. Czy Jezus po Zmartwychwstaniu wrócił do ciała, które miał, kiedy żył na ziemi?
108. Co zmieniło się na świecie w wyniku Zmartwychwstania?
109. Co oznacza, że Jezus wstąpił do nieba?
110. Dlaczego Jezus Chrystus jest Panem całego świata?
111. Co to będzie, kiedy nastąpi koniec świata?
112. Jak to będzie, kiedy Chrystus będzie sądził nas i cały świat?
113. Co to znaczy: wierzę w Ducha Świętego?
114. Jaką rolę w życiu Jezusa odgrywa Duch Święty?
115. Pod jakim imieniem i w jakich znakach ukazuje się Duch Święty?
116. Co to znaczy, że Duch Święty „mówił przez Proroków”?
117. W jaki sposób Duch Święty mógł działać w Maryi, z Nią i przez Nią?
118. Co wydarzyło się podczas Pięćdziesiątnicy?
119. Co sprawia Duch Święty w Kościele?
120. Co czyni Duch Święty w moim życiu?
121. Co oznacza „Kościół”?
122. Dlaczego Bóg chce Kościoła?
123. Co jest zadaniem Kościoła?
124. Dlaczego Kościół jest czymś więcej niż instytucją?
125. Co jest wyjątkowe w ludzie Bożym?
126. Co to znaczy, że Kościół jest Ciałem Chrystusa?
127. Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?
128. Co to znaczy, że Kościół jest „świątynią Ducha Świętego”?
129. Dlaczego może istnieć tylko jeden Kościół?
130. Czy także chrześcijanie niebędący katolikami są naszymi braćmi i siostrami?
131. Co powinniśmy czynić dla jedności chrześcijan?
132. Dlaczego Kościół jest święty?
133. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny?
134. Kto należy do Kościoła katolickiego?
135. Jaki jest stosunek Kościoła do Żydów?
136. Jak Kościół patrzy na pozostałe religie?
137. Dlaczego Kościół nazywa się apostolski?
138. Jak jest zbudowany jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół?
139. Na czym polega powołanie świeckich?
140. Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną?
141. Jakie zadanie ma papież?
142. Czy biskupi mogą postępować i nauczać wbrew papieżowi, czy papież może postępować i
nauczać wbrew biskupom?
143. Czy papież rzeczywiście jest nieomylny?
144. Jakie zadania mają biskupi?
145. Dlaczego Jezus chce, żeby byli ludzie, którzy na zawsze żyją w ubóstwie, czystości i
posłuszeństwie?
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146. Co to znaczy „świętych obcowanie”?
147. Dlaczego we wspólnocie świętych Maryja zajmuje tak uprzywilejowaną pozycję?
148. Czy Maryja może nam rzeczywiście pomóc?
149. Czy należy modlić się do Maryi?
150. Czy Kościół rzeczywiście może odpuszczać grzechy?
151. Jakie istnieją w Kościele możliwości odpuszczenia grzechów?
152. Dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie umarłych?
153. Dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie „ciała”?
154. Co dzieje się z nami, kiedy umieramy?
155. Jak Chrystus pomaga nam przy umieraniu, kiedy Mu ufamy?
156. Co to jest życie wieczne?
157. Czy po śmierci staniemy przed sądem?
158. Czym jest niebo?
159. Co to jest czyściec (purgatorium)?
160. Czy możemy pomóc zmarłym, którzy znajdują się w stanie czyśćca?
161. Co to jest piekło?
162. Skoro Bóg jest miłością, jak może istnieć piekło?
163. Co to jest Sąd Ostateczny?
164. Jak świat osiągnie pełnię?
165. Dlaczego mówimy „Amen” na końcu wyznania wiary?
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