
KONKURS PAPIESKI 2020 

W roku jubileuszu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły –   
Jana Pawła II konkurs ma za zadanie przybliżyć rodzinom 
jego życiorys i główne wątki nauczania. Celem konkursu jest 
również ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego.  

 

PYTANIA KONKURSOWE: 

Odpowiedzi (tylko numer i litera opowiedzi) prosimy przesyłać do siostry 
Anny Strycharz na e-mail aniastr44@gmail.com do 10 maja 2020.  
 

Prosze wybrać poprawną odpowiedź. 

1. Jan Paweł II przed zmianą imienia nazywał się: 

a. Karol Jan Wojtyła 

b. Karol Józef Wojtyła 

c. Karol Wojtyła 

2. Gdzie urodził się Karol Wojtyła? 

a. w Wadowicach 

b. w Krakowie 

c. w Warszawie 

3. Kiedy urodził się Karol Wojtyła? 

a. 20 maja 1918 

b. 1 maja 1920 

c. 18 maja 1920 

4. Jak mieli na imię jego rodzice? 

a. Emilia i Edmund 

b. Emilia i Karol 

c. Zofia i Jan 

 

 



5. Kiedy został ochrzczony w kościele parafialnym? 

a. 20 maja 1920 roku 

b. 20 czerwca 1920 roku 

c. 18 maja 1921 roku 

6. Czy Karol Wojtyła miał rodzeństwo? 

a. nie 

b. tak – brata Edmunda 

c. tak – tak brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła po urodzeniu 

7. Jak w dzieciństwie nazywano najczęściej Karola?  

a. Karolek 

b. Lolek 

c. Karol 

8. Kiedy zmarła matka Karola? 

a. 15 czerwca 1930 roku 

b. 13 kwietnia 1929 roku 

c. 20 kwietnia 1945 roku 

9. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum 
Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. 

a. od września 1930 roku 

b. w zimie 1929 roku 

c. w 1931 roku 

10. W 1938 roku Karol Wojtyła otrzymał świadectwo maturalne z 
oceną celującą i rozpoczął studia: 

a. teologiczne 

b. polonistyczne 

c. aktorskie 

 



11.Kiedy (po długiej chorobie) zmarł ojciec Karola? 

 a. 16 lutego 1944 roku 

 b. 18 maja 1942 roku  

 c. 18 lutego 1941 roku 

12. Za jedną z najważniejszych dla siebie inicjatyw okresu okupacji 
Karol uważał: 

a. pracę w fabryce 

b. pomoc innym w nauce 

c. pracę aktorską w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym 

13. W czasie okupacji powstało wiele utworów poetyckich Wojtyły, 
publikowanych później pod pseudonimem: 

a.  Andrzej Jawień (inne pseudonimy literackie to AJ, Piotr Jasień, a od 
1961 r. – Stanisław Andrzej Gruda). 

b. Józef Karolowski 

c. Karol Grudzinski 

14. W czasie wojny Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w: 

a. zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w 
Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim  

b. zakładach zbrojeniowych w Krakowie 

c. w sklepie spożywczym u swojego wujka 

15. Karol Wojtyła wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Krakowie w roku: 

a. 1941 

b. 1942 

c. 1943 

16. Święcenia kapłańskie otrzymał: 

a. 16 listopada 1946 roku 

b. 1 listopada 1946 roku 

c. 3 maja 1945 roku 



17. Święceń kapłańskich udzielił Karolowi Wojtyle: 

a. kardynał Sapieha 

b. kardynał Wyszyński 

c. kardynał Hlond 

18. Po święceniach ks. Karol Wojtyła udał się na dalsze studia do 

a. Paryża 

b. Rzymu 

c. Fuldy 

19. Ks. Karol Wojtyła w 1956 roku objął katedrę etyki na uniwersytecie 
w: 

a. Krakowie 

b. Lublinie 

c. Warszawie 

20. Ks. Wojtyła był akurat na Mazurach, gdy został wezwany do 
prymasa Stefana Wyszyńskiego i dowiedział się, że został wybrany na 
biskupa. Dodajmy: najmłodszego w Polsce. Ile miał wtedy lat? 

a. 39 

b. 38 

c. 40 

21. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem 
pomocniczym  

a.Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. 

b. Warszawy 

c. Gniezna 

22. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan 
Paweł II.  

a. 16 października 1978 roku 

b. 20 pażdziernika1978 roku 

c. 16 pażdziernika 1979 roku. 



23. Jego hasło przewodnie to: 

a. Zawsze z Maryją 

b. Totus Tuus – Cały Twój 

c. Zawsze przy Bogu 

24. Pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II odbył do: 

a. Polski 

b. Meksyku 

c. Stanów Zjednoczonych 

25. Ile podróży zagranicznych odbył Jan Paweł II? 

a. 100 

b. 102 

c. 104 

26. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II w czasie tych pielgrzymek? 

a. 129 

b. 900 

c. 400 

27. Ile razy Papież przyjechał z pielgrzymką do Polski? 

a. 10 

b. 11 

c. 9 

28. Dramat Karola Wojtyły opisujący losy św. Brata Alberta to: 

a. Adam Chmielowski 

b. Brat naszego Boga 

c. Przed sklepem jubilera 

 

 



29. Katechezy wygłoszone przez papieża w czasie audiencji 
środowych w latach 1979–1984 zostały wydane pod tytułem: 

a. Miłość i odpowiedzialność 

b. Katechezy środowe 

c. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich 

30. Poemat papieża wydany w 2003 roku to: 

a. Dar i tajemnica 

b. Tryptyk rzymski 

c. Przekroczyć próg nadziei 

31. Ile encyklik napisał papież Jan Paweł II? 

a. 20 

b. 30 

c. 14 

32. Pierwszą encykliką Jana Pawła II była: 

a. Redemptor hominis 

b. Veritatis splendor 

c. Evangelium vitae 

33. Jan Paweł II zmarł: 

a. 2 kwietnia 2005 

b. 2 maja 2005 

c. 27 czerwca 2005 

34. Papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym: 

a.1 czerwca 2011 

b.18 maja 2014 

c. 27 kwietnia 2014 

 



35. To była podwójna kanonizacja. Jan Paweł II został ogłoszony 
świętym razem z papieżem: 

a. Janem Pawłem I 

b. Janem XXIII 

c. Pawłem VI 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

Wykonaj prace plastyczną – dowolna technika – która będzie ilustracją do 
wybranego wezwania z Litanii do Św. Jana Pawła II. 

Proszę zrobić zdjęcie pracy z tytułem wezwania i przesłać zdjęcie do 
siostry Anny Strycharz na e-mail 

aniastr44@gmail.com 

Proszę podać imię i nazwisko autora oraz wiek i numer telefonu. 

Kategorie wiekowe: 

I kategoria - Dzieci do lat 12 

II kategoria – młodzież od lat 13 do 18 

III kategoria  - od lat 19 do 119 

Prace należy przesyłać do 10 maja 2020. Prezentacja i rozwiązanie 
konkursu na stronie internetowej naszej parafii 18 maja 2020 

www.stconstance.org  

Rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym. Powiadomimy na stronie 
internetowej. 

Litania do św. Jana Pawła II 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami 



Święta Maryjo - módl się za nami 

Święty Janie Pawle - módl się za nami 

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem, 

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 

Misjonarzu wszystkich narodów, 

Świadku wiary, nadziei i miłości, 

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 

Apostole pojednania i pokoju, 

Promotorze cywilizacji miłości, 

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 

Papieżu Bożego Miłosierdzia, 

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 

Ojcze osób konsekrowanych, 

Patronie rodzin chrześcijańskich, 

Umocnienie małżonków, 

Obrońco nienarodzonych, 

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 



Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 

Głosicielu prawdy o godności człowieka, 

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 

Uosobienie pracowitości, 

Zakochany w krzyżu Chrystusa, 

Przykładnie realizujący powołanie, 

Wytrwały w cierpieniu, 

Wzorze życia i umierania dla Pana, 

Upominający grzeszników, 

Wskazujący drogę błądzącym, 

Przebaczający krzywdzicielom, 

Szanujący przeciwników i prześladowców, 

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 

Wspierający bezrobotnych, 

Zatroskany o bezdomnych, 

Odwiedzający więźniów, 

Umacniający słabych, 

Uczący wszystkich solidarności, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

 

K: Módl się za nami święty Janie Pawle. 

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

 

 


