
Wielkanocny Konkurs Biblijny / I /.
Przeciętny człowiek zapytany o dwa największe święta kościelne w roku wymieniłby - zgodnie z 
prawdą - Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ale na pytanie: które z tych dwóch świąt jest tym 
największym - trudniej byłoby uzyskać prawidłową odpowiedź. Noc betlejemska daje nam radość 
ze zniżenia się Boga do człowieka, żeby z nim dzielić trudy życia. Ale Golgota to więcej niż 
zniżenie się Boga do człowieka. To zbawcza ofiara za nasze grzechy a Zmartwychwstanie dla 
każdego, kto w nie uwierzył - to dowód i obraz zmartwychwstania człowieka i wkroczenia do 
królestwa Ojca w niebie.            

DIatego Wielkanoc jest największym świętem chrześcijańskim.  

Co o tym święcie  wiemy ? Spróbujmy swoich sił, odpowiadając na następujące pytania

1. Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?

2. Jak nazywa się niedziela poprzedzająca Wielkanoc i skąd się wzięła jej nazwa?

3. Jaki fragment Ewangelii czyta się w Niedzielę Palmową.

4. W którym dniu i w jaki sposób rozpoczynają się obchody Świąt Wielkanocnych?

5. Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

6. Czy umywanie nóg uczniom przez Jezusa przed Ostatnią Wieczerzą znalazło jakiś ślad w 
liturgii ?

7. Który z ewangelistów najobszerniej opisuje Ostatnią Wieczerzę Jezusa?

8. Co pozostawił Jezus dla wszystkich ludzi, nie tylko dla dwunastu apostołów?

9. Kiedy rozpoczęła się męka Jezusa ?

10. O co modli się Jezus w ogrodzie Getsemani ?

11. Skąd znamy treść modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemani?

12. Kto pojmał Jezusa ?

13. Jak uczniowie reagowali na pojmanie Jezusa ?

14. Do kogo najpierw poprowadzono pojmanego Jezusa ?

15. Gdzie następnie prowadzono Jezusa ?

16. O co spytał Kajfasz Jezusa, gdy zawiodły go sprzeczne zeznania świadków ?

17. Jak nazywa się droga Jezusa dźwigającego krzyż na Golgotę i jakie jest jej odbicie w liturgii 
chrześc. ?

18. Jak brzmi i co oznacza napis na krzyżu ?

19. Z kim najpierw rozmawiał Zmartwychwstały Chrystus ?



20. Kto wszedł pierwszy do pustego grobu ?

21. Jakie było pierwsze słowo wypowiedziane przez Zmartwychwstałego Jezusa do niewiast 
( Mt.) ?

22. Do jakiej miejscowości mieli udać się uczniowie na spotkanie po zmartwychwstaniu ?

23.Jak była reakcja arcykapłanów na wiadomość o pustym grobie.

24. Który z uczniów nie uwierzył że Pan Jezus zmartwychwstał. Jakiego żądał znaku ?

25.Ile razy i w jakich okolicznościach spotkał się Pan Jezus po zmartwychwstaniu ze swoimi 
uczniami ?

Inne pytania….
1/ Jakie będzie najważniejsze wydarzenie w naszej parafii w tym roku duszpasterskim ?

2/ W którym roku Ks. Bp Andrzej przyjął święcenie kapłańskie ?

3/ W którym roku ks. Bp Andrzej przyjął święcenia biskupie ?

4/ Podaj kapłanów pochodzących z naszej parafii ?

5/ Podaj biskupów pochodzących z naszej parafii ?

6/ Podaj proboszczów posługujących w naszej parafii od 1900 roku ?

7/ Która zakładka na parafialnej stronie internetowej jest przez ciebie najczęściej odwiedzana ?

8/ Który z  filmików na YOUTUBE o naszej szkole podstawowej w Wachowie najbardziej ci się 
podoba ?

9/ Jakie miejscowości wchodzą w skład naszej parafii i do jakich kościołów przynależą ?

10/ Na jakie obchody nasza parafia pielgrzymuje na Górę św. Anny ?

11/ Przy jakiej okazji nasza parafia pielgrzymuje do św. Rocha ?

12/ Który z naszych kościołów jest zabytkowy ?

13/ Ile osób poległo na II wojnie światowej – ilu jest wypisanych na pomniku ?

14/ Jakie znasz największe sanktuaria w naszej diecezji ?

15/ Jaki zgromadzenie zakonne  posługuje w naszym dekanacie ?

16/ Które z pytań było najtrudniejsze ???



Wielkanocny Konkurs Biblijny / II /.

1/  Jako arcykapłan zatroskany o nasz naród wypowiedziałem proroctwo:

      „Lepiej niech jeden człowiek umrze za cały naród`...”

      Nazywam się:  - - - - - - - .

2/  Jestem sługą Najwyższego Kapłana. Byłem przy pojmaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. 
Mogłem mój pobyt tam przypłacić życiem. Jeden z uczniów Jezusa odciął mi mieczem ucho. Jezus 
jednak cudownie mnie uzdrowił.

      Nazywam się:  - - - - - - - .

3/ Byłem od początku zafascynowany Jezusem z Nazaretu. Jako członek Najwyższej Rady     
Żydowskiej nie mogłem spotkać się z Nim publicznie. Spotkanie w nocy rozwiało wiele moich     
wątpliwości...,,ale również zrodziło nowe.

    Nazywam się:  - - - - - - - .

4/ Ja również należałem do Najwyższej Rady i byłem „ukrytym uczniem” Jezusa. Nie byłem jednak
na tyle silny, aby obronić niewinnego Jezusa na sądzie. Poprosiłem Piłata, aby pozwolił pogrzebać 
ciało zmarłego Jezusa w przygotowanym dla mnie grobie wykutym w skale.

     Nazywam się:  - - - - -   -   - - - - - - - - .

5/  Kobiety oznajmiły nam o Pustym Grobie. Razem z najmłodszym uczniem pobiegłem do      
grobu. Byłem pierwszym spośród Jego uczniów, który wszedł do Pustego Grobu.

     Nazywam się:  - - - - - .

6/ Do Pustego Grobu przybiegłem pierwszy, ale z szacunku dla najstarszego ucznia poczekałem na  
niego i za nim wszedłem do grobu.

     Nazywam się:  - - - .

7/ Szliśmy w dwójkę do Emaus, jednak tylko moje imię podaje ewangelista. Do nas przyłączył się   
Jezus i wszystko nam wyjaśniał.

     Nazywam się;  - - - - - - - .

8/ Rozmawiałam jako pierwsza spośród kobiet z Zmartwychwstałym Jezusem. Myślałam, że to     
ogrodnik, więc prosiłam o wskazanie miejsca gdzie ukrył ciało. Gdy wypowiedział moje imię, 
wszystko było dla mnie jasne.

    Nazywam się:  - - - - -   - - - - - - - - - .

9/ Jestem ostatnim z Jego uczniów, który zobaczył Go Zmartwychwstałego. Zresztą, do końca nie    
wierzyłem. że On żyje. Gdy zobaczyłem „ślady męki”, wszystko było dla mnie zrozumiałe.

      Nazywam się:  - - - - - - .



Rozwiązania konkursu przynosimy  w sobotę  na Adorację dla Dzieci. Po poświęceniu 
pokarmów spośród prawidłowych rozwiązań zostaną  rozlosowane trzy ( !!!) nagrody.

Regulamin naszych wszystkich konkursów: Rozwiązania może składać każdy, kto 
samodzielnie rozwiązał Zadanie Apostolskie. Jeżeli „pracowała” nad rozwiązaniem cała 
Rodzina - składamy jedno Rodzinne rozwiązanie. Niedopuszczalne jest podkładanie 
większej ilości rozwiązań, aby zwiększyć sobie prawdopodobieństwo wygranej. Wszystkie 
zdania traktujemy jako zabawę, która ma nas jednocześnie pouczyć i pokazać, jak bardzo 
jesteśmy biegli w znajomości Pisma św. czy w innych dziedzinach życia religijnego.
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