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„MŁODOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” 

1. Pan Jezus wypowiedział słowa: ,, Nikt nie ma większej miłości od tej...” 
a. gdy czynicie, co wam przykazałem                            c. gdy oddaje życie za przyjaciół swoich 
b. gdy przeznaczyłem was, abyście owoc przynosili      d. gdy ktoś więcej daje niż odbiera 
 

1 

 

2. Kto jest autorem I Listu do Tymoteusza? 
a. święty Paweł                                                             c. święty Piotr 
b. święty Łukasz                                                                    d. święty Jan 
 

1 

3. Komu święty Paweł składa dziękczynienie za łaskę nawrócenia? 
a. Tymoteuszowi                                                            c. Prezbiterom 
b) Jezusowi Chrystusowi                                            d. Bratu Tymeteusza 

1 

4. Jakie stopnie posługi pasterskiej wymienia święty Paweł w I Liście do Tymoteusza? 
 

biskupstwo, prezbiterat (kapłaństwo), diakonat 
3 

5. Co oznacza biblijne wyrażenie: „Któryś jest w niebie”? 
a. Szczególne miejsce, przestrzeń, gdzie mieszka Bóg 
b. Majestat Boga i Jego obecność w sercach ludzi sprawiedliwych 
c. Dramatyczne oddalenie człowieka od Boga 
d. Ojca, który jest w niebie i tęskni za Synem, który pozostał na ziemi 

1 

6. O ilu prośbach zawartych w Modlitwie Pańskiej mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: 
a. Siedem                                                               c. Dziewięć  
b. Osiem                                                                  d. Dziesięć 

1 

7. Katechizm dzieli prośby zawarte w Modlitwie Pańskiej na dwie grupy: 
 
Kierujące nas do chwały Ojca (tzw. teologalne) 2p 
oraz będące drogami do Niego, poddające naszą nędzę Bożej łasce 2p 

4 

8. Co wyraża prośba: Święć się imię Twoje”? 
a. Pragnienie, aby Boże imię było uświęcone w nas oraz w innych ludziach 
b. Modlitwę o zrozumienie, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach 
c. Pragnienie, aby Bóg był poznany przez rządzących dzisiaj światem 
d. Prośbę, aby nadawać dzieciom chrześcijańskie imiona 

1 

9. W jakim miejscu, według Jana Pawła II, rozpoczyna się proces wychowawczy młodego 
człowieka? 
a. Szkoła                                                                        c. Parafia Chrztu świętego. 
b. Dom rodzinny                                                           d. Przedszkole 

1 

10. Na jakim przykładzie, według Jana Pawła II, rodzice powinni opierać proces wychowawczy 
swoich dzieci? 
a. Na przykładzie wybranych postaci z ojczystej literatury patriotycznej 
b. Na autorytetach wybranych przez dzieci i młodzież 
c. Na przykładzie Świętej Rodziny Nazaretańskiej 
d. Na przykładzie współcześnie żyjących gwiazd kultury i sportu 

1 

11. Według słów Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 14.06.1999 w Łowiczu rodzice muszą uczynić 
wszystko, aby: 
a. Dzieci były zdrowe i dobrze wychowane dla potrzeb społeczeństwa i Ojczyzny. 
b. Dzieci były szczęśliwe i nie doznawały żadnych przykrości ani cierpień ze strony rodziny i 
środowiska szkolnego. 
c. Aby Bóg był obecny i czczony w rodzinach 

1 

 
Punkty na stronie (16) ……………… 



 

12. Według Jana Pawła II młodość poszukuje wzorów i przykładów. Jaki wzorzec i przykład zaleca 
papież młodym słuchaczom w homilii wygłoszonej 14.06.1999 w Łowiczu? 
a. bł. Piotr Jerzy Frassati                                               c. bł. Karolina Kózkówna. 
b. Św. Dominik Savio                                                     d. Jezus Chrystus 

1 

13. W jakiej czynności według Jana Pawła II rodzice są pierwszymi nauczycielami i nikt nie może 
ich zastąpić? (homilia z Łowicza) 
a. W nauczeniu modlitwy i cnót chrześcijańskich 
b. W nauczaniu miłości i szacunku do świata i wszystkich stworzeń Bożych  
c. W nauczaniu rozróżnienia dobra od zła 
d. W karmieniu i nauczaniu stawiania pierwszych kroków 

1 

14. Jakim zachowaniem i postawą według Jana Pawła II, powinny cechować się dzieci i młodzież 
wobec swoich rodziców? (homilia z Łowicza) 
a. Posłuszeństwo i uczciwość                                      c. Uległość i ufność 
b. Szacunek i miłość                                                  d. Posłuszeństwo i jeszcze raz posłuszeństwo 

1 

15. Co było źródłem życiowej energii bł. Piotra Jerzego Frassatiego? 
a. Młodość i entuzjazm                                                c. Wiara i miłość 
b. Rodzina i szkoła                                                      d. Radość i nadzieja 

1 

16. W działalność jakich ruchów katolickich zaangażował się bł. Piotr Jerzy Frassati, aby mógł 
realizować swoje powołanie świeckiego chrześcijanina? 
(FUCI - Federazione Universitaria Cattolica Italiana  
oraz Akcja Katolicka) 

2 

17. Jan Paweł II na przykładzie świadectwa życia bł. Piotra Jerzego Frassatiego potwierdził, że 
świętość jest dostępna dla wszystkich. Co zdaniem papieża może rozpalić w ludzkich sercach 
nadzieję na lepszą przyszłość? 
a. Wprowadzanie pokoju                                            c. Odnowa naszego świata 
b. Rewolucja miłości                                                d. Służba Bogu 

1 

18. Jakim mianem Jan Paweł II określa bł. Piotra Jerzego Frassatiego, zaznaczając, że jego życie 
było streszczeniem słów Chrystusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać"? 
a. Człowiek wewnętrzny                                          c. Człowiek wartościowy 
b. Człowiek wiary                                                       d. Człowiek duchowy 

1 

19. Co, według homilii wygłoszonej na Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Karoliny, rolnicy mogą dać 
światu najcenniejszego? 
a. Rodzinę                                                                  c. Chleb 
b. Świadectwo wiary                                                   d. Dbanie o środowisko 

1 

20. Według głoszącego homilię w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkówny, aby 
zrozumieć przesłanie ewangelii należy: 
a. Skończyć studia teologiczne                                  c. Znać życiorysy świętych i błogosławionych 
b. Gorliwie się modlić                                                 d. Wiedzieć czym jest rolnictwo i pasterstwo 

1 

21. Którego z wielkich polityków nazwanego przywódcą polskiego ludu i mężem stanu, cytuje 
kaznodzieja w homilii na Mszy w czasie beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny? 
a. Józefa Piłsudskiego                                              c. Wincentego Witosa 
b. Romana Dmowskiego                                           d. Ignacego Mościckiego 

1 

22. Wpisz brakujące słowa w zdanie zawarte w homilii beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkówny:  
 

„Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby (mocnych) poniżyć, aby zawstydzić mędrców”  
 

3 

23. Na terenie jakiej diecezji mieszkała i oddała życie bł. Karolina Kózkówna? 
a. Katowickiej                                                           c. Krakowskiej 
b. Tarnowskiej                                                        d. Sandomierskiej 

1 

 

Punkty na stronie (15) ……………… 
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