
WIELKANOCNY KONKURS – 2018 ( Parafia – Diecezja ).

1/ Podaj miejscowości w których są kościoły w naszej okolicy:
       1/………………………………………………………..
       2/………………………………………………………..
       3/……………………………………………………….
       4/……………………………………………………….
2/ Biskupi Diecezji Opolskiej:
     1/………………………………………………………..
     2/………………………………………………………..
     3/……………………………………………………….
3/ Dziekan i wicedziekan dekanatu oleskiego:
     1/……………………………………………………….
     2/……………………………………………………….
4/ Parafie należące do dekanatu oleskiego:
     1/………………………………………………………
     2/………………………………………………………
     3/………………………………………………………
     4/………………………………………………………
     5/………………………………………………………
5/ Kapłani pochodzący z naszej parafii:
    1/……………………………………………………..
    2/……………………………………………………..
    3/……………………………………………………..
    4/……………………………………………………..
    5/……………………………………………………..
6/ Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:
      1/………………………………………………….
      2/…………………………………………………
      3/…………………………………………………
      4/…………………………………………………
      5/………………………………………………..
7/ Proboszczowie w parafii Wysoka:
      1/………………………………………………
      2/……………………………………………..
      3/……………………………………………..
8/ Biskupi  pochodzący z parafii Wysoka:
      1/…………………………………………….
      2/ ……………………………………………
10/ Drewniane kościoły w naszej okolicy:
        1/………………………………………….
        2/…………………………………………
        3/…………………………………………
        4/…………………………………………
11/ Historia figury Matki Bożej Fatimskiej:
          1/ Fundator:………………………
          2/ Termin przysłania…………......
          3/ Termin wprowadzenia figury do kościoła w Kolonii Ł…………
12/ Wymień zmarłych kapłanów pochodzących z naszej i zmarłych proboszczów po II wojnie światowej:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
13/ W której parafii w naszej okolicy są zakonnicy – kto ?
……………………………………………………………………………………………………………….
14/ W których zgromadzeniach są siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:
         1/………………………………………
         2/ ………………………………………



WIELKANOCNY KONKURS  – 2018 ( Biblia ) .

1. Czym słano drogę wjeżdżającemu Jezusowi do Jerozolimy? ........................................
........................................
2. Czym jest przykazanie Ojca? ........................................
3. Uzupełnij zdanie:
„Ten kto kocha swoje .........................., traci je, a kto ................................ swego życia na 
tym ............................., zachowa je na życie ............................”
4. Ile dni przed Paschą przybył Jezus do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz? 
a) 3 b) 5 c) 6
5. Co zrobiła Marta, gdy Jezus przyszedł do niej do domu? ........................................
........................................
........................................
6. Ile wynosił funt?
a) ok. 300 g b) ok. 325 g c) ok. 420 g
7. Czym napełnił się dom Łazarza? ........................................
8. Co powiedział Judasz Iskariota o olejku? ........................................
........................................
9. Dlaczego Judasz powiedział słowa: „Czemu nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie 
rozdano ich ubogim”? ........................................
10. Dlaczego Judasz był złodziejem? ........................................
11. Kto i do kogo wypowiedział słowa: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień 
mojego pogrzebu” ........................................
12. Dlaczego Arcykapłani postanowili zabić Łazarza? ........................................
.......................................
1. W jakim języku napisano nad głową Jezusa na krzyżu „Jezus Nazarejczyk – król żydowski”
a) w łacińskim, aramejskim, greckim b) w hebrajskim, łacińskim, greckim 
c) w greckim, aramejskim, hebrajskim
2. Kto stał pod krzyżem Jezusa?
a) Maryja z uczniem którego miłował b) Józef c) Elżbieta
3. Jakie były ostatnie słowa Pana Jezusa na krzyżu? ........................................
........................................
4. Co włożyli żołnierze na głowę Jezusa? ........................................
5. Czym okryli żołnierze Jezusa? ........................................
6. Co kazał zrobić Piłat, gdy skazał Jezusa na śmierć? ........................................
7. Jakie słowa zawołali słudzy i arcykapłani, gdy wyprowadzili Jezusa na zewnątrz? 
........................................
10. Do kogo Piłat powiedział: „Oto wasz król?” ........................................
12. Jak się nazywało miejsce, na które zaprowadzono Jezusa i tam, Go ukrzyżowano? 
........................................
13. Jak po hebrajsku nazywa się Miejsce Czaszki? ..................................................
14. Jakie słowa powiedział Jezus do Matki i Jana z krzyża? ....................................
........................................
15. Kto użyczył grobu, aby pochować Jezusa? .......................................................
16. Co przyniósł Nikodem? .....................................................................................
17. W jaki sposób pochowano Ciało Jezusa? .........................................................
18. Kto pierwszy wszedł do pustego grobu ?..........................................................
19. Kto pierwszy spotkał Chrystusa Zmartwychwstałego ?......................................
20. Kto oznajmił uczniom, że Pan Jezus Zmartwychwstał ?....................................
21. Kto jest „Apostołką Zmartwychwstania” ?.........................................................
22. Ile dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus był z uczniami ?.................................
23. W którym dniu po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba ????
24. Co obiecał Pan Jezus uczniom przed wniebowstąpieniem ?...........................
25. W którym dniu po zmartwychwstaniu Pan Jezus Zesłał Ducha Św. ? …………
26. Ostatnie słowa Pana Jezusa przy pożegnaniu Apostołów ?
       …………………………………………………………………………………………



KONKURS WIELKANOCNY -  ŚW. JAN PAWEŁ II.

1.Wybór kardynała  Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odbył się…
2. Karol Wojtyła urodził się …
3. Samochód Ojca Świętego  nazywa się …
4. Jeden z ulubionych sportów Ojca Świętego …
6. Ojciec Święty spotykał się z wiernymi na niedzielnej modlitwie …
7. Św. Jan Paweł II jest autorem …
8. Papież to najwyższa głowa …
9. Św. Jan Paweł II zmarł …
10. Podaj imię i nazwisko jakie nosił Ojciec Święty przed wyborem na Papieża 
11. Ile lat trwał pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II ?
12. W którym roku Ojciec Święty w Pielgrzymce do Ojczyzny odwiedził 
      naszą Górę św. Anny? 
13. Jak nazywa się miejsce Drogi Krzyżowej, w której czynnie uczestniczył 
      św. Jan Paweł II w Wielkie Piątki?
14. Gdzie znajduje się grób rodziców Karola Wojtyły? 
15. Jakie mieli imiona rodzice Karola Wojtyły? 
16. W którym roku  był zamach na Ojca Świętego przez Ali Agcę? 
17.Co robił  Karol Wojtyła w czasie II wojny światowej ?
18.W którym roku po raz pierwszy po wyborze na Ojca Świętego odwiedził 
      nasz kraj?
19.Jak nazywa się miejsce – kościół , w którym Ojciec Św. został głową kościoła?

20. Przez kogo był wychowywany Karol Wojtyła po śmierci matki ?
21.Czy wiesz kogo z rodziców najpierw stracił Karol Wojtyła Ojca czy matkę? 

22. Jak brzmiało zdrobniale imię Karola Wojtyły, jak był nazywany przez bliskich? 
 
23.Jakie imiona przybrał Karol Wojtyła gdy został papieżem?
24.Gdzie pojawiał się przez cały długi pontyfikat z okazji niedziel i świat, tam gdzie
      przemawiał w kilku językach ? 
25. Kim z zawodu był brat Karola Wojtyły ?
26.  Kto spotkał się z Papieżem podczas historycznej audiencji 
       w dniu 01.12.1989 r.?
27. Kiedy św. Jan Paweł II odwiedził Rosję?
28. Dokąd św. Jan Paweł II przybył podczas najkrótszej pielgrzymki do Polski?
29. Kogo Papież - Polak kanonizował na Błoniach krakowskich podczas    
       pielgrzymki w 1997 r.
30. Co zawierała trzecia tajemnica fatimska?
31. Kiedy Sługa Boży Jan Paweł II został kanonizowany ( ogłoszony świętym ) ?
32. Kto z twoich bliskich spotkał się z św. Janem Pawłem w czasie 
      Jego pielgrzymki do Polski lub w innym miejscu.



KONKURS WIELKANOCNY -  KS. BP JULIUSZ BIENIEK.

1. W jakiej miejscowości, która należała kiedyś do Naszej Parafii urodził się 
ks. bp J. Bieniek? W którym to było roku?
2. Jak mieli na imię rodzice ks. bpa Bieńka?
3. W jakiej miejscowości chodził do gimnazjum ks. bp Bieniek?
4. Ks. bp Bieniek był trzy razy wyganiany ze swego miejsca pracy. Pierwszy raz jeszcze w 
gimnazjum. Gdzie zatem ks. bp Bieniek zdawał maturę? Podaj miejscowość.
5. Kto był najbardziej wpływowym wychowawcą ks. bpa Bieńka. Był to proboszcz. 
 Podaj jego nazwisko.
6. W jakim mieście ks. bp Bieniek ukończył seminarium i został wyświęcony na kapłana? 
 W którym to było roku?
7. Jak się nazywał biskup, który udzielił święceń kapłańskich ks. bpowi Bieńkowi?
8. Gdzie ks. Bieniek odprawił swoją mszę św. prymicyjną?
9. W jakich dwóch parafiach położonych na Ziemi Oleskiej pracował w pierwszych 
 latach kapłaństwa ks. bp. Bieniek?
10. Jakie dwie znane Ci funkcje sprawował ks. bp Bieniek w diecezji katowickiej zanim 
 został biskupem?
11. W którym roku ks. J. Bieniek został biskupem?
12. Ile lat miał ks. J. Bieniek jak został biskupem?
13. Jaki papież mianował ks. J. Bieńka biskupem?
14. Bpa Bieńka konsekrowało trzech biskupów. Jak się oni nazywali?
15. Co przedstawia herb ks. bpa Bieńka?
16. Co oznacza zawołanie biskupie ks. bpa Bieńka: Stat Crux dum volvitur orbis?
17. Jakie funkcje dodatkowe sprawował ks. bp Bieniek w diecezji katowickiej, kiedy 
 był już biskupem?
18. Drugi raz ks. bpa Bieńka wygnano już jako biskupa z diecezji katowickiej. 
 W jakiej miejscowości się wtedy zatrzymał?
19. W jakich latach miało miejsce drugie wygnanie ks. bpa z diecezji?
20. Co było przyczyną trzeciego wygnania ks. bpa Bieńka z diecezji?
21. W jakich dwóch miejscowościach ks. bp Bieniek zatrzymał się podczas  drugiego wygania? 
W jakich latach to było?
22. Jak się nazywał proboszcz, który zapraszał ks. bpa Bieńka do Naszej Parafii?
23. Jak unikatowy tytuł przyznał papież ks. Biskupowi Bieńkowi z okazji 
 jego jubileuszu 25 sakry biskupiej?
24. W jakim ważnym wydarzeniu w Watykanie wziął udział ks. bp Bieniek?
25. W którym roku zmarł ks. bp Bieniek?
26. Gdzie jest pochowany ks. bp Bieniek?
27. Kto wygłosił kazanie na pogrzebie ks. Bpa Bieńka?
28. Ile lat miał ks. bp w chwili śmierci?
29. Ilu biskupów uczestniczyło w uroczystości 40 – lecia śmierci ks. bpa Bieńka. 
 Podaj nazwiska i diecezje:



Grupy w Parafii:

1/ Co to są RÓŻE RÓŻAŃCOWE ?
2/ Co to jest WSPÓLNOTA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ?
3/ Co to jest BRACTWO FATIMSKIE ?
4/.Co to jest BRACTWO ŚW. JÓZEFA ?
5/ Co to jest WSPÓLNOTA MARYJNA ?


