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OWR 2016
Etap diecezjalny – odpowiedzi
„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”
1. Używając podanych słów dokończ zdania z bulli „Misericordiae Vultus” papieża Franciszka
I. Przenajświętszą Trójcę, miłość Boga, przebaczenie Boga
II. dar, akt, czyn;
III. obowiązkiem, prawem, dziełem,
IV. nić, droga, więź,
I. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia ………………………………………
II. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny ………………………………………, w którym Bóg
wychodzi nam na spotkanie.
III. Miłosierdzie: jest podstawowym ……………………………………… które mieszka w sercu
każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na
drodze życia.
IV. Miłosierdzie: to ……………………………………… która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
2. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae Vultus” omawia scenę ewangeliczną, w której jest
mowa o pełnym miłości spojrzeniu Jezusa i do której słowa komentarza Św. Bedy Czcigodnego
stały się jego zawołaniem biskupim. Napisz, jaką scenę z Ewangelii omawia w ten sposób
papież?
Scena powołania Mateusza
3. Oprócz przypowieści mówiących o miłosierdziu Boga papież w bulli „Misericordiae Vultus”
omawia przypowieść, którą przedstawia jako tę, która dotyczy chrześcijańskiego stylu życia.
Napisz, jaka to przypowieść?
O nielitościwym dłużniku
4. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae Vultus” przypomina dwa aspekty nauczania Św. Jana
Pawła II na temat miłosierdzia zawartego w encyklice „Dives in misericordia”. Jakie to dwa
aspekty?
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1)zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni
2) pilna potrzeba głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym
5. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae Vultus” pisze: „Chcemy żyć tym Rokiem
Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przypomina nauczanie
Jezusa, który mówi: …..”
Napisz, jakie słowa z Ewangelii według Św. Łukasza przytacza Ojciec Święty jako uzasadnienie
hasła „Miłosierni jak Ojciec”?
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„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
6. Wybierając właściwe słowa spośród podanych poniżej propozycji uzupełnij zdanie zapisane
przez papieża Franciszka w bulli „Misericordiae Vultus”:
wezwaniem, nakazem, znakiem, zobowiązaniem, działaniem, Jubileuszowym, obecnym,
każdym, Świętym, 2016, praktyką, obrazem, wyobrażeniem, ikoną, realizacją, nauki, wędrówki,
egzystencji, młodości, dojrzałości
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Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą
każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji.
Punkty str. 1 (16) …………

7. Dokończ myśl św. Jana od Krzyża, którą cytuje w bulli „Misericordiae Vultus” papież
Franciszek: „Pod wieczór życia ….
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«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości».
8. W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek zapowiada wysłanie podczas Wielkiego Postu
w tym Roku Świętym Misjonarzy Miłosierdzia.
Napisz: 1. Kim są Misjonarze Miłosierdzia? 2. Jaką mają szczególną władzę?

4

1. Kapłani
2. Mają władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej
9. W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek pisze o modlitwie, która rozciąga się na wielu
świętych i błogosławionych, i wspomina o świętej, którą nazywa „wielką apostołką miłosierdzia”.
O jakieś świętej pisał w ten sposób papież Franciszek?
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Święta Faustyna Kowalska
10. W słowach „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” oprócz prośby o pożywienia dla
ciała ukryta jest prośba o inny pokarm, pokarm duchowy. Jakie dwa rodzaje tego pokarmu
wymienia Katechizm ?
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Słowo Boże,
Ciało Chrystusa (Eucharystia)
11. Jak długo strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca, zgodnie z
nauczaniem Katechizmu o Modlitwie Pańskiej ?
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jak długo nie przebaczymy naszym winowajcom
12. Uzupełnij fragment Katechizmu dotyczący modlitwy Ojcze nasz.
„W modlitwie chrześcijańskiej posuwamy się, aż do przebaczenia nieprzyjaciołom. Przemienia
ona ucznia, upodabniając go do jego Nauczyciela. Przebaczenie jest szczytem modlitwy
chrześcijańskiej. Daru modlitwy nie przyjmuje inne serce, jak tylko to, które jest zgodne z Boskim
współczuciem.”
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13. Jezus nauczył nas słów modlitwy Ojcze nasz. Jaki dar od Boga pomaga ożywić te słowa w
sercach wiernych, aby nie stały się formułą do mechanicznego odmawiania ?
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Duch Święty
14. Katechizm podkreśla związek Modlitwy Pańskiej z Eucharystią, ukazując ich wspólny rys.
O jakim wspólnym ich nastawieniu wspomina Katechizm ?
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o nastawieniu eschatologicznym, nastawieniu na przyjście Pana
15. Jakie dwie podstawowe dyspozycje (postawy), zgodnie z nauczaniem Katechizmu, powinna
rozwinąć w nas Modlitwa Pańska ?
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Pragnienie i wolę, by upodobnić się do Niego (Boga, Ojca)
16. „Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, a nie znajdziecie tam
wiele z tego co zawiera w swojej mądrości i głębi Modlitwa Pańska” . Zaznacz właściwą
odpowiedź.
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a/ prawda
b/ fałsz
Punkty str. 2 (21) …………

17. Uzupełnij tekst z KKK poniższymi wyrazami:
pewność, prostotę, śmiałość, radosną, ufność.
Moc Ducha, która wprowadza nas w Modlitwę Pańską, jest wyrażana w liturgiach Wschodu
i Zachodu za Pomocą bardzo pięknego, typowo chrześcijańskiego wyrażenia parrhesia, które
oznacza: szczerą prostotę, synowską ufność, radosną pewność, pokorną śmiałość, pewność
bycia kochanym.
18. W trzecim Liście św. Jan Apostoł, pisząc o konkretnych osobach, używa trzech imion.
Wymień te imiona.
Gajus, Diotrefes, Demetriusz
19. Kogo upomni Św. Jan za złośliwe wypowiedzi i brak gościnności?
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Diotrefesa
20. W Drugim i Trzecim Liście, Św. Jan pisze, że mógłby jeszcze wiele pisać ale w nadziei na
rychłe spotkanie nie chce użyć (…). O jakich rzeczach wspomina Apostoł.

3

Karty, atramentu i pióra
21. Św. Jan w Pierwszym Liście napomina
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc”: - i tutaj św. Jan wymienia pewne grzechy. O jakich
pożądliwościach pisze Św. Jan?

3

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia
22. Św. Jan w Pierwszym Liście, przypomina prawdę o grzechu Kaina. Dlaczego wg Św. Jan
Kain zabił Abla?
Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
23. Dokończ. Św. Jan napomina „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale (…)”
czynem i prawdą
24. Św. Jan pisze ”Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą”. Dlaczego?
kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
25. „Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo <Duch> jest prawdą. Trzej bowiem dają
świadectwo:” Św. Jan w Pierwszym Liście pisze, że ci trzej w jedno się łączą. Kogo lub co
wymienia Apostoł.
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a. Piotr, Paweł i Jan
b. Ojciec, Syn i Duch Święty
c. Duch, woda i krew
d. Anioł, Posłaniec i Zwiastun
26. Wstęp do Listów Św. Jana zaznacza, że w starożytnym chrześcijaństwie dowodem
przynależności do Chrystusa był nie tylko chrzest, lecz także…
Zaznacz właściwą odpowiedź.
a. noszenie krzyżyka
b. znajomość Modlitwy Pańskiej
c. przyjmowanie Eucharystii
d. posiadanie Ducha Świętego
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Punkty str. 3 (23) …………
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