„Pokój Tobie, Polsko,
Ojczyzno moja.”

1. Podaj hasło I pielgrzymki do ojczyzny: ………………………… …………… - to w języku
polskim znaczy: ……………………………………………
2. Podaj najbardziej znane słowa wypowiedziane przez Papieża do rodaków na Placu
Zwycięstwa w Warszawie:
………………………………………………………………………………..
3.

Jakich miast brakuje na mapie przedstawiającej trasę II pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski?:
a.

Katowice, Niepokalanów, Gniezno

b. Katowice, Niepokalanów, Poznań
c. Bielsko-Biała, Niepokalanów, Poznań

4. Z jakiej okazji odbyła się II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
a. otwarcia wystawy poświęconej 350-leciu Obrony Jasnej Góry
b. przewodniczenia na Jasnej Górze obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży
c. Jasnogórskiego Jubileuszu 600 –lecia cudownego obrazu Matki Bożej
5.

Jest to fotografia z miasta, które było bardzo bliskie Janowi Pawłowi II.
a. jakie to miasto?
b. podaj ile razy i kiedy Papież je odwiedził
c. podaj dokładną nazwę tego miejsca i dlaczego było ono ważne dla Jana Pawła II.

6. Jak wyglądał ołtarz papieski zaprojektowany przez znanego scenografa teatralnego Mariana
Kołodzieja, przy którym Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Gdańsku, w dniu
12 czerwca 1987 roku?
a. przypominał sieć rybacką zwieńczony 33-metrowym krzyżem
b. ustawiony był na dziobie żaglowca, nad którym górowały trzy krzyże
c. przedstawiał pęknięty krzyż połączony w jedno przez Chrystusa i sieć Piotrową
7. Droga Papieska, którą w 1997 r. przejechał w swoim "papa mobile" Jan Paweł II, prowadzi:
a. z Krakowa do Wadowic
b. z Zakopanego do Ludźmierza
c. z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej
8. W czasie której pielgrzymki Papież wystąpił w katolickim programie telewizyjnym dla dzieci
„ Ziarno”?
9.

W czasie której pielgrzymki Jan Paweł II pozostawił na Jasnej Górze przestrzelony podczas
zamachu 13 maja 1981 r. pas sutanny?

10. Gdzie i kiedy w czasie pielgrzymek do Polski Papież udzielił dzieciom I Komunii św.?
a. ………………………
b. ………………………….

11. W czasie VI pielgrzymki Jan Paweł II zwrócił się do młodych: „ W każdym razie, jak tam
pojedziecie do tego Paryża, to wszystkim mówcie: my jesteśmy z…
a. z Gniezna
b. z Krakowa
c. z Poznania
my jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. My
stamtąd jesteśmy.”
Podaj dokładną datę i miejsce tego spotkania.
12. Podczas VI pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II w Gnieźnie spotkał się z prezydentami
państw związanych z działalnością św. Wojciecha. Jakie to były Państwa?
13. Fotografia przedstawia Papieża w Katedrze Wawelskiej modlącego się przed sarkofagiem
jednego z patronów Polski.
a. O jaką postać chodzi?
b. Ile razy Papież odwiedzał Wawel?
c. Transmisja telewizja z tego miejsca została nazwana „hitem medialnym" –
dlaczego? Podaj datę tej wizyty.

14. „Solidarność - to znaczy: jeden i drugi,(…) A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu…” W jakim
mieście i kiedy Papież wypowiedział te słynne słowa?
15. Ile razy i kiedy Papież odwiedził Wielkopolskę ? Podaj odwiedzane miejscowości .
16. Podczas jednej z pielgrzymek do rodzinnego miasta Papież powiedział: "W tym mieście,

w Wadowicach wszystko się zaczęło… Co się według Niego zaczęło?
17. W czasie jednej z pielgrzymek Papież odwiedził obóz koncentracyjny w Oświęcimiu:
a. w czasie której pielgrzymki, podaj dokładną datę
b. w czyjej celi złożył bukiet kwiatów;
c. jak nazywa się słynna ściana pod którą się modlił?

18. Jakie polskie sanktuarium związane z tym obrazem konsekrował Papież?
a. podaj nazwę tego kościoła i miejscowość
b. podczas której pielgrzymki miało miejsce to wydarzenie?

19. „ Przychodzę wiec i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej
mierze bezimiennych, jak gigantyczny Grób Nieznanego Żołnierza”. Które z odwiedzanych
miejsc Papież nazwał „ Golgota naszych czasów”?

20.Podczas wizyty w Płocku w 1991 roku papież spotkał się:
a. z chorymi
b. z więźniami
c. z zakonnikami
21. W jednej z homilii skierowanej do dzieci pierwszokomunijnych:
a. Papież wyjaśniał treść słowa AMEN wypowiadanego podczas
przyjmowania Komunii św. Co to słowo oznacza?
b. Papież przypomniał prawdę o podwójnym stole , który Pan Jezus zastawia
dla na podczas każdej Mszy św. O jakie stoły chodzi?
c. jakie wydarzenia z Ewangelii wspomina Papież w tej homilii?
22. Gdzie i kiedy miały miały miejsce te wydarzenia?
a. 150 kutrów i łodzi wpłynęło do tej części Zatoki Gdańskiej, którą Ojciec Święty widział
z wysokości ołtarza,
b. Jan Paweł spotkał się rodziną państwa Milewskich i sąsiadami „zza płotu”,
c. po raz pierwszy w spotkaniu z Papieżem wzięła udział 100 tysięczna grupa młodzieży z
krajów byłego Związku Radzieckiego,
d. Gdy Papież pojawił się przed ołtarzem, zbudowanym na grubo ciosanym kamieniu,
w niebo pofrunęło 2 tysiące gołębi wypuszczonych przez Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych dla uczczenia wizyty Dostojnego Gościa,
23. Podaj dokładną datę i miejsce wizyty Papieża w miejscu przedstawionym na zdjęciu oraz
dwie inne ciekawe informacje na temat tego spotkania.

A.

B.

24. Wyszukaj po jednym krótkim fragmencie z przemówień papieskich, wygłoszonych w Polsce,
który najbardziej chciałbyś polecić:
a. swoim rówieśnikom
b. swoim rodzicom
c. nauczycielom
Uzasadnij swój wybór.
25. A Ty, które słowa Jana Pawła II najbardziej chciałbyś zapamiętać? Wyjaśnij dlaczego.

