
1. Która część liturgii Słowa została wprowadzona przez Sobór Watykański II? 

a) Pierwsze czytanie. 

b) Psalm z responsoriami. 

c) Drugie czytanie. 

d) Aklamacja Alleluja. 

2.Ilu ludzi, w ciągu miesiąca, odwiedza stronę internetową o cudach eucharystycznych na 

całym świecie, którą zrobił Carlo Acutis? 

a) 10 tysięcy. 

b) 50 tysięcy. 

c) 100 tysięcy. 

d) 200 tysięcy. 

3.W liturgii, którego świętego Jana wierni modlą się słowami: 

„Synu Boży, pozwól mi dzisiaj uczestniczyć w Twojej uczcie mistycznej. Nie zdradzę tajemnicy 

wobec Twych nieprzyjaciół ani nie dam pocałunku Judasza, ale wołam do Ciebie słowami 

łotra na krzyżu: Wspomnij o mnie, Panie, w Twoim Królestwie”. 

a) Chryzostoma. 

b) Damasceńskiego. 

c) Jałmużnika. 

d) Nepomucena. 

4.Papież Eucharystii, Józef Melchior Sarto, przybrał imię Pius. Co po łacinie znaczy Pius? 

a) Wierny. 

b) Mądry. 

c) Odważny. 

d) Pobożny. 

5.Skąd pochodził Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, który sprzedał swoją ziemię,  

a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów? 

a) Z Grecji. 

b) Z Cypru. 

c) Z Malty. 

d) Z Turcji. 

 

 

 



6.Co znaczy określenie Barnabas? 

a) Syn Pocieszenia. 

b) Syn Smutku. 

c) Syn Gromu. 

d) Syn Słońca. 

7.Według jakiej zasady rozdzielano pieniądze, które ludzie przynosili Apostołom?  

a) Wieku. 

b) Majętności. 

c) Potrzeby. 

d) Wykształcenia. 

8.Kogo, według Dziejów Apostolskich, Pan codziennie przymnażał członkom pierwotnego 

Kościoła? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.Jak wyglądało życie pierwotnego Kościoła?  Dokończ zdanie. 

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w ……………………………..”. 

10.Co zrobił Chrystus podczas wieczerzy wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata 

do Ojca? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.Zaznacz dwa źródła pochodzące z Biblii, w których znajdziemy opis ustanowienia 

Eucharystii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia 

św. Jana 

Listy  

św. Jakuba 

Ewangelie 

synoptyczne 
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św. Pawła 

Apokalipsa 

św. Jana 

Listy  

św. Piotra 



12.Których Apostołów Jezus posłał z poleceniem: „Idźcie i przygotujcie Paschę, abyśmy mogli 

ją spożyć”?  

a) Piotra i Jakuba. 

b) Piotra i Jana. 

c) Szymona i Jana. 

d) Jakuba i Andrzeja. 

13.Jaką Paschę Jezus wypełnił w sposób ostateczny, celebrując Ostatnią Wieczerzę  

z Apostołami podczas uczty paschalnej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.Czym, zgodnie z treścią listu św. Pawła do Rzymian i Galatów, jest radość? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

15.Uzupełnij zdanie z Listu apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini. 

„Radość rozumiana po chrześcijańsku jest o wiele trwalsza i przynosi głębsze ukojenie:  

wedle świadectwa świętych potrafi przetrwać nawet ciemną noc cierpienia i w pewnym  

sensie jest ………………………………………….. , którą należy rozwijać”.   

16.Który poprzednik Jana Pawła II napisał w Adhortacji o chrześcijańskiej radości : „jest ona 

ze swej istoty udziałem w niezgłębionej radości, zarazem boskiej i ludzkiej, jaka napełnia 

Serce Jezusa Chrystusa uwielbionego”? 

a) Leon XIII 

b) Pius XII 

c) Jan XXIII 

d) Paweł VI 

17.Benedykt XVI w Adhortacji  Sacramentum caritatis wskazuje trzy potrzeby współczesnego 

świata. Wymień dwie z nich. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.Jakim Kościołem jest Kościół autentycznie eucharystyczny? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



19.Podczas jakiego wydarzenia Benedykt XVI wypowiedział w homilii następujące słowa: 

„Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez 

Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim”? 

a) Pielgrzymki do Polski. 

b) Inauguracji posługi na Katedrze Piotrowej. 

c) XVI Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie. 

d) Zakończenia XXIV Kongresu Eucharystycznego. 

20.Gdzie i kiedy urodziła się Teresa Maria Franciszka Martin? Podaj nazwę miejscowości oraz 

dzień, miesiąc i rok urodzenia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21.Do jakiego zakonu Teresa pragnęła wstąpić już od najmłodszych lat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22.Kim z zawodu była matka Teresy? 

a) Kucharką. 

b) Krawcową. 

c) Koronkarką. 

d) Katechetką. 

23.Ile dzieci mieli Zela Guerin i Ludwik Martin? 

a) Pięcioro. 

b) Sześcioro. 

c) Dziewięcioro. 

d) Dziesięcioro. 

24.Kiedy obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus? 

a) 1 października. 

b) 15 listopada. 

c) 25 marca. 

d) 1 sierpnia. 

25.Dlaczego Teresa nazywana jest również św. Teresą z Lisieux? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



26.Który papież tego dokonał? Wybierz właściwe imię papieża i wpisz do tabeli. 

Leon XIII           Pius XI        Pius XII      Paweł VI   Jan Paweł II    Benedykt XVI 

 
Wydarzenie 

 

 
Papież 

 
1.Beatyfikacja Teresy. 
 

 

 
2.Kanonizacja Teresy. 
 

 

3.Ogłoszenie św. Teresy, obok św. Franciszka Ksawerego, główną 
patronką  misji katolickich. 
 

 

4.Ogłoszenie św. Teresy drugą, obok św. Joanny d’Arc , patronką 
Francji. 
 

 

 
5.Ogłoszenie św. Teresy doktorem Kościoła. 
 

 

 

27.Jaki tytuł nosi książka, w której św. Teresa wspomina swoje pierwsze spotkanie  

z Chrystusem w Eucharystii? 

a) Dar duszy. 

b) Dzieje duszy. 

c) Wędrówka dusz. 

d) Zagubiona dusza. 

28.Kto jest autorem słów, które Teresa powtarzała po przyjęciu Komunii świętej:  

„już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus”? 

a) św. Jan  

b) św. Łukasz 

c) św. Mateusz 

d) św. Paweł 

29.Który święty był dla Teresy wzorem w wypełnianiu powołania tam, gdzie ją Bóg postawił? 

a) św. Franciszek z Asyżu. 

b) św. Grzegorz z Nazjanzu. 

c) św. Ignacy z Loyoli. 

d) św. Marcin z Tours. 



30.Co, według św. Augustyna,  jest naszą nagrodą po trudach na tej ziemi? Uzupełnij zdanie. 

Naszym codziennym pokarmem na tej ziemi jest Słowo Boże, które w kościołach jest  

rozdawane codziennie, nagrodą naszą po trudach jest  ……………………….…….………………………. . 

31. Na podstawie artykułu  „Ze świętym Augustynem rozmowa na temat Eucharystii” wskaż 

rodzaje chleba, o które modlimy się w Ojcze nasz. 

a) Chleb anielski, Słowa Bożego, eucharystyczny. 

b) Chleb doczesny, anielski, eucharystyczny. 

c) Chleb doczesny , Słowa Bożego, eucharystyczny. 

d) Chleb doczesny, Słowa Bożego, anielski. 

32.Podkreśl zdanie prawdziwe. 

 Ciało i Krew Chrystusa nazywa się sakramentem, bo to co widzimy na ołtarzu,  

to przyjmujemy. 

 Ciało i Krew Chrystusa nazywa się sakramentem, bo co innego widzimy na ołtarzu,  

a co innego przyjmujemy. 

33.Z której księgi Starego Testamentu pochodzą słowa: „Dałeś im Chleb z nieba, Chleb 

aniołów spożywał człowiek”? 

a) Psalmów. 

b) Przysłów. 

c) Mądrości. 

d) Liczb. 

34.Co zrobił Pan aniołów, żeby człowiek mógł spożywać Chleb aniołów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

35.Jak brzmi prawda fundamentalna, której treść  Jacek Salij przypomina na zakończenie 

rozmowy ze świętym Augustynem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


