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Etap diecezjalny – OWR 2019
„POWOŁANIE DAR I TAJEMNICA”
1. Czy grzechy osoby pełniącej posługę święceń stanowią przeszkodę dla owocu łaski obecnej w
sakramentach ?
A/ tak
B/ nie
2. „ Najwyższe kapłaństwo, pełnia świętego posługiwania” O czym mówią te określenia ?
O konsekracji biskupiej
3. Czy w dzisiejszych czasach wymagana jest decyzja Biskupa Rzymu dla prawowitych święceń
biskupich ?
A/ tak
B/ nie
4. Dokończ następujące zdanie:
„Na najniższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa,
lecz dla posługi”
5. „Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby
był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak chęć panowania, błąd,
a nawet grzech”
a/ prawda
b/ fałsz
6. Kto może udzielić ważnie sakramentu święceń? Zaznacz właściwe odpowiedzi.
a/ papież (Biskup Rzymu)
b/ biskup
c/ prezbiter
d/ diakon
7. Uzupełnij następujący tekst Katechizmu:
„Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na
nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do
misji ewangelizacji świata. Udzielają one koniecznych łask do życia według Ducha podczas
ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny.
8. Są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do
zbawienia osobistego. O czym mowa w tym fragmencie Katechizmu?
O sakramencie święceń (kapłaństwa) i małżeństwie
9. Kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się do rozwoju łaski chrztu
wszystkich chrześcijan. Prawda czy fałsz. Zaznacz właściwą odpowiedź
a/ prawda
b/ fałsz
10. Kogo Katechizm nazywa twórcą małżeństwa ?
a/ Boga
b/ Adama
c/ panującą kulturę
d/ Tradycję Kościoła
11. W jakich okolicznościach Pan Jezus uczynił pierwszy cud na początku swej publicznej
działalności?
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Cud w Kanie Galilejskiej na weselu (dla małżonków) na prośbę Maryi
12. Po grzechu pierworodnym (po upadku człowieka) małżeństwo może być lekarstwem na
ludzkie słabości i wady. Katechizm wymienia kilka pozytywnych owoców życia małżeńskiego.
Wymień 3 z nich.
Pomaga przezwyciężyć: 1. zamknięcie się w sobie, 2. egoizm, 3. szukanie własnych
przyjemności; 4. pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, 5. na wzajemną pomoc i dar
z siebie
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13. Pomimo braku wolności zgody, składających przysięgę, sakrament małżeństwa jest ważny.
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a/ prawda
b/ fałsz
14. Jaki jest znak zewnętrzny sakramentu małżeństwa w liturgii wschodniej?
2
Ukoronowanie męża i żony na znak przymierza
15. Które z wymienionych poniżej czynności, zgodnie z przepisami prawa, mogą pełnić wierni
świeccy w Kościele ? Podkreśl te funkcje i czynności.
posługa słowa, sprawowanie sakramentu pokuty, udzielanie chrztu, rozdzielanie Komunii
świętej, odprawianie Mszy świętej, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie
święceń.
16. Jakie dwa sposoby pełnienia misji prorockiej (ewangelizacji, głoszenia Chrystusa) przez
wiernych świeckich wymienia Katechizm ?
1/ świadectwo życia
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2/ głoszenie słowa

17. Zadaniem wiernych świeckich jest przepojenie kultury i dzieł ludzkich wartością moralną i
oświecanie wiarą wszystkich spraw doczesnych tak, aby dokonywały się i rozwijały po myśli
Chrystusa.
a/ prawda
b/ fałsz
18. Które z poniżej wymienionych form bycia w Kościele nie są formami życia konsekrowanego ?
Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Życie pustelnicze, papiestwo, dziewice konsekrowane, życie zakonne, sakrament święceń,
bierzmowanie, instytuty świeckie, chrzest, biskupstwo
19. Co oznacza termin osoby konsekrowane?
a/ zabezpieczone przed grzechem
b/ wyjątkowe
c/ święte
d/ poświęcone Bogu i Kościołowi
e/ konserwatywne
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20. Jakimi trzema znakami miał Mojżesz przekonać Izraelitów w Egipcie, gdyby nie uwierzyli i nie
chcieli usłuchać jego posłannictwa od Pana Boga? Uzupełnij właściwymi słowami zdania z Pisma
Świętego:
a. Wówczas Pan zapytał go: Co masz w ręku? Odpowiedział: Laskę. Wtedy rozkazał: Rzuć ją na
ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża
b. Ponownie rzekł do niego Pan: Włóż rękę w zanadrze! I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął,
była pokryta trądem białym jak śnieg.
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c. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas
zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się
krwią na ziemi.
21.Izajasz oglądając w wizji prorockiej chwałę jaka wypełniała świątynię Pana Boga poczuł się
nieczystym i niegodnym tego doświadczenia. Napisz w jaki sposób w tej wizji został oczyszczony
przez jednego z serafinów.
Serafin dotknął jego ust węglem, który wziął z ołtarza.
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22. W czasie objawienia pod górą Horeb Mojżesz rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem
im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to
cóż im mam powiedzieć?” Uzupełnij poniższe zdanie właściwym brzmieniem imienia Bożego:
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM
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23. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi (…), wydała okrzyk i powiedziała”.
Wypowiedziała 4 zdania podane poniżej. Uporządkuj je w kolejności (1,2,3,4) wstawiając w
miejsce kropek odpowiednią cyfrę.
2. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
4. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
3. Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie.
1. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
24. Ewangelista Łukasz zauważa, że Pan Jezus wyznaczył jeszcze innych uczniów oprócz
apostołów i „wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał”. O jakiej ilości uczniów pisze św. Łukasz?

4

1

72
25. Historia celnika.
I. Jak miał na imię bardzo bogaty zwierzchnik celników – Zacheusz
II. Co oprócz tłumu było głównym powodem, że nie mógł zobaczyć Jezusa – niski wzrost
III. Jak w tej sytuacji sobie poradził – wspiął się na sykomorę (drzewo)
IV. Gdy Jezus zobaczył celnika wyznaczył miejsce spotkania – gdzie? W domu celnika
V. Mimo, że inni widząc to szemrali, że „do grzesznika poszedł w gościnę” to celnik rzekł do
Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem,
zwracam;
a. podwójnie
b. potrójnie
c. poczwórnie
d. dzieięciokroć
VI. W jakim mieście to zdarzenie miało miejsce – Jerycho
26. W drodze do jakiego miasta Szaweł (późniejszy św. Paweł) doznał cudu nawrócenia?
Damaszek
27. Jak miał na imię człowiek, który położył na Szawła ręce, aby przejrzał?

6

1
1

Ananiasz
28. Na początku swej książki papież pisze, że „Zamiłowaniu do teatru dał początek starszy ode
mnie polonista”. Jak się nazywał ów polonista?
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Mieczysław Kotlarczyk
29. W okresie okupacyjnym Arcybiskup Metropolita Krakowski założył konspiracyjne Seminarium
Duchowne. Gdzie się ono znajdowało?
a. Pod dachem rezydencji Metropolity
b. W podziemiach Bazyliki Mariackiej
c. Na strychu w pomieszczeniach Wawelu
d. Spotykali się codziennie w innych parafiach
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30. W Książce „Dar i Tajemnica” Jan Paweł II pisze:
„Prawda o Chrystusowym kapłaństwie zawsze przemawiała do mnie ze szczególną siłą poprzez
Litanię odmawianą w Seminarium Krakowskim, zwłaszcza w przeddzień święceń”. Jaką papież
miał na myśli litanię?
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Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy
31. W rozdziale o pogłębieniu wiedzy papież zauważa:
„Jak słusznie uczy św. Tomasz, wiedza wlana, będąca owocem specjalnego działania Ducha
Świętego, nie uwalnia od obowiązku starania się o wiedzę nabytą”. Dokończ zdanie.
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32. Pisząc o seminarium papież używa łacińskiego zwrotu PUPILLA OCULI. Co on znaczy?
a. środek serca
b. centrum duszy
c. mózg całości
d. źrenica oka
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33. W rozdziale „SZAFARZ MIŁOSIERDZIA” papież mówi o ojcostwie duchowym – gdzie
realizuje się ono w sposób najpełniejszy?
a. w Koronce do Bożego Miłosierdzia
b. w Mszy św.
c. w konfesjonale
d. w Ewangelii o „Ojcu Miłosiernym”
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34. Wymień trzy Rady Ewangeliczne, o których wspomniał papież pisząc o kapłanie powołanym
do świętości.
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czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
35. Papież wspomina swój utwór literacki „Przed sklepem jubilera" i dodaje, że utwór ten nosi
podtytuł. Podaj ten podtytuł.
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„Medytacja o Sakramencie Małżeństwa".
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