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OWR 2015
Etap diecezjalny – pytania
„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”
1. Według adhortacji o pokucie i pojednaniu pojęcie pokuty można wiązać z pojęciem „metanoia”.
W takim powiązaniu słowo pokuta będzie oznaczać:
a. Przemianę życia
b. Nowe narodzenie w duchu
c. Wewnętrzną przemianę serca
d. Odrodzenie w wierze
2. Jak nazywa się według słów adhortacji o pokucie i pojednaniu „konkretny i codzienny wysiłek
człowieka wspartego łaską Bożą, aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym
sposobem, by je zyskać”
………………………………………………………………………………………………………………
3. Adhortacja o pokucie i pojednaniu mówi, że nawrócenie i pojednanie łączy ścisła wewnętrzna
więź. Co to oznacza?
a. Nawrócenie jest konieczne do jedności pomiędzy ludźmi
b. Pełne pojednanie wymaga uwolnienia od grzechu, który musi być całkowicie
wykorzeniony
c. Pojednanie zakłada wolę przemiany życia
d. Nawrócenie prowadzi do jedności pomiędzy ludźmi i Bogiem
4. O jaki wymiar pojednania chodzi, kiedy adhortacja o pokucie i pojednaniu przywołuje słowa
św. Pawła, według których w Chrystusie Bóg Ojciec pojednał ze sobą wszystkie stworzenia, i te
na ziemi, i te w niebiosach?
a. Wertykalny
b. Horyzontalny
c. Mistyczny
d. Kosmiczny
5. Co oznacza według Adhortacji o pokucie i pojednaniu wertykalny wymiar pojednania?
………………………………………………………………………………………………………………
6. Adhortacja o pokucie i pojednaniu poucza, że Kościół w swojej posłudze jednania prowadzi
człowieka do czterech rodzajów pojednania. Jedno z nich dotyczy pojednania z całym
stworzeniem. Proszę wymienić kogo dotyczą pozostałe trzy pojednania?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Adhortacja o pokucie i pojednaniu poucza, że Kościół w swojej misji jednania wskazuje
człowiekowi środki do owocnego przeżycia daru pojednania. Który ze środków nie jest wskazany
przez papieski dokument?
a. wierne i pełne miłości słuchanie Słowa Bożego,
b. modlitwa osobista i wspólnotowa,
c. sakrament Pojednania lub Pokuty
d. katecheza o pojednaniu
8. Adhortacja o pokucie i pojednaniu stwierdza, że Kościół dla coraz skuteczniejszego
ukazywania światu wezwania do pojednania winien sam stawać się coraz bardziej wspólnotą
uczniów Chrystusowych, którzy mają obowiązek nawracania się i praktykowania pojednania. Ta
prawda została wyrażona w jednym bardzo ważnym zdaniu. Uzupełnij dwa brakujące słowa w
tym zdaniu:
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Kościół, chcąc być sprawcą ……………………, winien stawać się Kościołem ………………….

Punkty str. 1 …………

9. KKK przypomina cztery znaki, którymi posługuje się Jezus podczas uzdrowień. Wymień je.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
10. KKK stwierdza, że przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe
znaczenie. Jakie ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
11. Ile razy w życiu można przyjąć sakrament namaszczenia chorych ?
Zaznacz właściwą odpowiedź
a. jeden raz
b. więcej niż jeden raz
12. Jakie skutki sakramentu namaszczenia chorych wymienia KKK ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
13. Które sakramenty należą do grupy sakramentów uzdrowienia ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
14. Jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem,
zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła, odrazą do popełnionych złych czynów. Jest
pragnieniem i postanowieniem zmiany życia oraz nadzieją na miłosierdzie. O czym mowa w tym
fragmencie KKK ?
………………………………………………………………………………………………………………
15. Jakie okresy i dni pokuty wymienia KKK ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
16. Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem
a. prawda
b. fałsz
17. Za jakie grzechy w przeszłości nakładano pokutę publiczną ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
18. Czy wyznawanie grzechów śmiertelnych podczas spowiedzi jest konieczne czy tylko przez
Kościół zalecane?
a. konieczne
b. zalecane
19. Według wstępu do Ewangelii Św. Łukasza, Św. Hieronim uznał Łukasza za najbardziej
biegłego wśród wszystkich Ewangelistów w pewnym języku. Wymień ten język.
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………………………………………………………………………………………………………………
20. Wymień dwie przypowieści, (przekazane tylko przez Łukasza) dzięki, którym Św. Łukasz
został nazwany piewcą łaskawości Chrystusa.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
21. Kapłan Zachariasz miał żonę Elżbietę z rodu Aarona. Z jakiego oddziału był Zachariasz?
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………………………………………………………………………………………………………………
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Punkty str. 2 …………

22. W którym dniu obrzezano Jezusa?
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………………………………………………………………………………………………………………
23. Co miało się zmienić w chleb w jednej z pokus diabelskich wobec Jezusa.
………………………………………………………………………………………………………………
24. W jakim mieście Jezus wskrzesił jedynego syna matki, która była wdową.
………………………………………………………………………………………………………………
25. Komu Jezus kazał przekazać następujące słowa: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
………………………………………………………………………………………………………………
26. Pewna kobieta podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli płaszcza Jezusa, a natychmiast ustał jej
upływ krwi. Od ilu lat owa kobieta cierpiała na upływ krwi?
………………………………………………………………………………………………………………
27. Miłosierny Samarytanin gdy znalazł człowieka w potrzebie „podszedł do niego i opatrzył mu
rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i
pielęgnował go”. Następnego dnia gospodarzowi przekazał pewną ilość pieniędzy prosząc by ten
miał o niego staranie. Ile denarów przekazał Samarytanin gospodarzowi?
………………………………………………………………………………………………………………
28. W jednej z przypowieści Jezus powiedział, że właściciel drzewa od trzech lat przychodząc nie
znajdował żadnego owocu na drzewie. Rzekł więc do ogrodnika Wytnij je: po co jeszcze ziemię
wyjaławia? Ogrodnik w odpowiedzi prosił aby dać jeszcze szansę drzewu. Na jaki czas miał
właściciel pozostawić drzewo, by ogrodnik okopał je i obłożył nawozem?
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………………………………………………………………………………………………………………
29. Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Uzupełnij:
Nie możecie służyć …………………… i…………………….
30. Jak miał na imię żebrak, który leżał u bramy pałacu okryty wrzodami?
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………………………………………………………………………………………………………………
31. Gdy Jezus wchodzili do pewnej wsi, wyszli naprzeciw Niego trędowaci, wołając; Jezusie,
Mistrzu, ulituj się nad nami. Ilu było trędowatych?
………………………………………………………………………………………………………………
32. Przez co łatwiej jest wielbłądowi przejść, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
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………………………………………………………………………………………………………………
33. Zacheusz, zwierzchnik celników chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na drzewo.
Na jakie drzewo wspiął się Zacheusz?
………………………………………………………………………………………………………………
34. „Nie znam Go, kobieto (…) Człowieku, nie jestem (…) Człowieku, nie wiem, co mówisz (…)
Kto wypowiedział te słowa?
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………………………………………………………………………………………………………………

Punkty str. 3 …………

35. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz (…) Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa.(…)
Kto wypowiedział te słowa?
………………………………………………………………………………………………………………
36. Ile stadiów od Jerozolimy oddalona była wieś Emaus?
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………………………………………………………………………………………………………………
Punkty str. 4 …………

Maksymalna ilość punktów – 52
1. Podpis osoby sprawdzającej: ……………………………………………………
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