KONKURS BIBLIJNO – LITURGICZNY
1/ Jakie obrazy świętych znajdują się na suficie kościoła w Wysokiej ?
2/ Jakie postaci świętych znajdują się na frontonie kościoła w Kolonii Ł.?
3/ Jakie postacie świętych są na bocznych ołtarzach w Kolonii Ł.
4/ Którzy spośród apostołów są umieszczeni na głównym ołtarzu w Wachowie
(bracia)?
5/ Kto jest patronem naszych wiosek: Wysokiej, Grodziska, Klekotnej, Leśnej ?
6/ Kogo Pan Jezus nazwał szatanem ?
7/ Kto stał pod krzyżem na Golgocie ?
8/ Kto złożył ciało Pana Jezusa do grobu ?
9/ W jakim miejscu spotkał się Pan Jezus ze swoimi uczniami po
zmartwychwstaniu ?
10/ W jakiej miejscowości Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że ma zostać matką
Pana Jezusa ?
11/ Która modlitwa przypomina nam o spotkaniu Archanioła Gabriela z Maryją w
Nazarecie?
12/ W jakiej miejscowości urodził się Pan Jezus ?
13/ Dokąd uciekła Święta Rodzina przed gniewem Heroda ?
14/ Jak nazywali się Trzej Królowie ?
15/ Kim był Jan Chrzciciel. ?
16/ Jak nazywali się rodzice Jana Chrzciciela ( imiona ) ?
17/ Jaki pierwszy cud uczynił Pan Jezus ?
18/ Podaj kilka cudów Pana Jezusa.
19/ Ilu Apostołów wybrał Pan Jezus – podaj cztery imiona.
20/ Który z Apostołów żył najdłużej ?
21/ Który z Apostołów zginął śmiercią męczeńską w Rzymie ?
22/ Jak imię nosi obecny Papież ?
23/ Jakie imię nosił zmarły w kwietniu 2005 Papież ?
24/ Z jakiego państwa pochodzi obecny Ojciec św. ?
25/ Gdzie urodził się św. Jan Paweł II
26/ Podaj dwie miejscowości w których objawiła się Matka Boża ?
27/ Komu objawiła się Matka Boża w Lourdes ?
28/ Komu objawiła się Matka Boża w Fatimie ?
29/ Z jakiej miejscowości przybyła do nas figura Matki Bożej w 1981r. (do Kolonii
Ł.)?
30/ O co prosiła Matka Boża w Lourdes i w Fatimie ?
31/ Ile jest części różańca św. ?
32/ Podaj różańcowe tajemnice światła ?
33/ Z kim walczył Dawid i jak go pokonał ?
34/ Ilu synów miał Patriarcha Jakub ?
35/ Który z synów Jakuba znalazł się w Egipcie ?
36/ Ile osób było w arce Noego ?
37/ Jak nazywał się młodzieniec ze ST. Testamentu, którego wrzucono do jaskini
lwów ?
38/ Podział Roku Liturgicznego ?
39/ Podaj największe święta w Roku Liturgicznym ?
40/ Jakie kolory szat liturgicznych są używane w kościele ?

41/
42/
43/
44/
45/
46/
47/
48/
49/
50/

Co to jest Pismo św. ?
Podaj podział Pisma św.: Części…, księgi ( ilość) oraz przykładowo kilka ksiąg ?
Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?
Jak nazywa się niedziela poprzedzająca Wielkanoc i skąd się wzięła jej nazwa?
Jaki fragment Ewangelii czyta się w Niedzielę Palmową ?
Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?
Co pozostawił Jezus dla wszystkich ludzi, nie tylko dla dwunastu apostołów?
W jakim miejscu pojmano Pana Jezusa ?
Jak uczniowie reagowali na pojmanie Jezusa ?
Jak brzmi i co oznacza napis na krzyżu ?

51/ Z kim najpierw rozmawiał Zmartwychwstały Chrystus ?
52/ Kto wszedł pierwszy do pustego grobu ?
53/ Który z uczniów nie uwierzył że Pan Jezus zmartwychwstał. Jakiego żądał
znaku ?
54/ Ile razy i w jakich okolicznościach spotkał się Pan Jezus po zmartwychwstaniu ze
swoimi uczniami ?
55/ Pod jakim wezwaniem są kościoły w naszej parafii ?
56/ Pod jakim wezwaniem są dwa wielkie sanktuaria w Oleśnie ?
57/ Pod jakim wezwaniem jest kościół parafialny w Oleśnie.
58/ W którym roku przybyła do nas Matka Boża Fatimska ?
59/ Jak nazywał się proboszcz naszej parafii w latach 1938 – 1969, który
wybudował kościół w Kolonii Ł.?
60/ Na którym cmentarzu znajdują się Tablice poświęcone pamięci zmarłych
Kapłanów z naszej Parafii ?
61/ Kapłani pochodzący z naszej Parafii ?
62/ W którym roku jeden z nich został powołany na urząd Biskupa Diecezji
Opolskiej?
63/ Wymień biskupów naszej Diecezji.
64/ Siostry Zakonne pochodzące z naszej Parafii ?
65/ Ile razy nasza parafia pielgrzymowała na Górę św. Anny ?
66/ W których miejscach w naszej parafii są krzyże przydrożne ?
67/ W jakiej miejscowości naszej parafii był niedawno poświęcony krzyż ?
68/ W jaki sposób angażujesz się w różne prace porządkowe w naszej parafii lub
inne dzieła
miłosierdzia ?
69/ W jakich nabożeństwach uczestniczyłeś w ostatnim czasie ?
70/ Jakie jest hasło tegorocznego Bożego Grobu ?
KONKURS WIELKANOCNY:
Rozwiązania piszemy na drugiej stronie lub na innej kartce:
nr pyt. – odpowiedź; np.; 10 – Nazaret.
Rozwiązania wrzucamy do koszyczka przed nabożeństwem przy Bożym Grobie –
sobota, g. 15.00.
Losowanie nagród – na zakończenie adoracji.
Udział może wziąć każdy, kto sam odpowie na pytania lub w przypadku młodszych
dzieci – z rodzicami. Wtedy podpisujemy:
Anna Badura z rodzicami.

