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Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka. 

 

ETAP DZIECEZJALNY  –  7 marca 2018 roku 

 

 

TEST DLA KOMISJI 

  
Czas na rozwiązanie testu:  45 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 65 

 
 

1. Podaj tytuły trzech orędzi Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju.  

 

Odp.:  

Pokój w prawdzie (2006)  

Osoba ludzka sercem pokoju (2007) 

Rodzina wspólnotą pokoju (2008) 

Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju (2009)  

Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia  (2010) 

Wolność religijna drogą do pokoju  (2011) 

Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju  (2012) 

Błogosławieni pokój czyniący  (2013) 
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2. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że nadzieja chrześcijańska podejmuje i 

wypełnia nadzieje narodu wybranego. Postawa jakiej postaci biblijnej jest jej źródłem?         

 

Odp.: Abrahama 
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3. Podczas noworocznej audiencji w 2013 r. dla członków korpusu dyplomatycznego, 

akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, papież Benedykt XVI przywołuje rozmaite 

regiony i państwa szczególnie potrzebujące pokoju. Podaj cztery z nich.  

 

Odp.: Syria / Izrael i Palestyna / Irak  /  Liban  /  Egipt  / Afryka Subsaharyjska / region 

Rogu Afryki / Republika Konga / Nigeria / Mali / Republika Środkowoafrykańska. 
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4. Kogo, w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006, Benedykt XVI przywołuje 

jako „osobową Prawdę”? 

Odp.: Jezus 

1 
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5. Jak rozumieć wypowiedź Mahatmy Gandhiego „Ganges praw wypływa z Himalajów 

obowiązków” ? 

 

Słowa klucze: prawa człowieka wiążą się z jego obowiązkami 

 

1 

6. „Prawda pokoju”, o której mówi papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na Światowy 

Dzień Pokoju z roku 2006, wzywa do jednoznacznych postaw ludzi wobec siebie – 

jakie to postawy? (wymień trzy) 

 

Odp.: współpraca  / dialog  /  więź  / przebaczenie  /   pojednanie  / przejrzysta relacja  

         z innymi  / wierność danemu słowu  /  prawda 
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7. Co przede wszystkim, według papieża Benedykta XVI w Orędziu na Światowy Dzień 

Pokoju z roku 2006 "W prawdzie – pokój”, uniemożliwia nastanie pokoju na świecie? 

 

Odp.: kłamstwo 
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8. Które z poniższych wartości, według papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju w 

roku 2006, przyczyniają się do budowania pokoju w świecie? (podkreśl trzy). 

 

         prawda              wolność                       realizacja praw człowieka                 intelekt 

        bogactwo            sprawiedliwość           postęp ekonomiczny                          porządek 

        miłość                 realizacja siebie            prawda o człowieku                        internet 

        dialog                 rozwój militarny kraju                     rozwój osoby ludzkiej 
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9. Jak papież Benedykt XVI uzasadnia tytuł orędzia na Światowy Dzień Pokoju z roku 

2010 „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia”? 

 

Słowa klucze: ochrona środowiska, ochrona dzieł Bożych oraz lekceważenie ziemi i 

bogactw naturalnych 
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10. W Orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju z roku 2017, papież Franciszek, koncentrując 

się na działaniu bez użycia przemocy, mówi o rzeczywistości przemocy dokonującej się 

„w kawałkach”. Wyjaśnij, na czym, według Ojca Świętego, polega to zjawisko. 

 

słowa klucze: wojny w różnych krajach, terroryzm, przestępczość i nieprzewidywalne 

ataki zbrojne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz ofiary handlu ludźmi, 

dewastacja środowiska 
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11. Na jaki dokument Soboru Watykańskiego II powołuje się papież Benedykt XVI w 

Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006? 

 

Odp.: Konstytucja Duszpasterska Gaudium et Spes 

1 

12. Jakie trzy elementy kryją się pod określeniem „ekologia ludzka”, użytym przez papieża 

Benedykta XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2010 roku „Jeśli Chcesz krzewić 

pokój, strzeż dzieła stworzenia”? 

3 
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Słowa klucze: nienaruszalność życia ludzkiego w każdej fazie i kondycji / godność osoby / 

                     rodzina 

13. Które z poniżej podanych określeń jest greckim terminem określającym nadzieję? 

 

a) beirene  

b) elpidzo 

c) kapper  

d) szalom 
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14. Co stanowi podłoże współczesnego terroryzmu według papieży Pawła VI, Jana Pawła II 

i Benedykta XVI? 

 

a) nihilizm 

b) fanatyzm religijny 

c) fundamentalizm 

d) ateizm 
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15. Na kim spoczywa obowiązek chronienia środowiska naturalnego w nauczaniu 

Benedykta XVI wyrażonym w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2010 roku? 

 

a) każdym człowieku 

b) rządach państw najbardziej uprzemysłowionych 

c) członkach Greenpeace 

d) pozarządowych stowarzyszeniach ekologicznych  
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16. Uzupełnij fragment przemówienia papieża Franciszka wygłoszonego podczas spotkania 

międzyreligijnego w Asyżu (20 września 2016 r.) „Niestrudzenie będziemy powtarzali, 

że imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój jest __________, 

a nie wojna!” 

 

a) twórczy 

b) święty 

c) ważny 

d) upragniony 
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17. Papież Benedykt XVI konsekwentnie w kolejnych orędziach pokoju mocno podkreślał, 

że nie można dysponować osobą ludzką według upodobania innych osób czy nawet 

rządów. Jaką podaje argumentację tej fundamentalnej zasady? 

 

a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

b) posiadanie duszy 

c) Kodeks Karny 

d) godność osoby 

 

 

1 
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18. Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2010 „Jeśli 

chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia” użył zwrotu „uchodźcy ekologiczni”. 

Kogo określa to wyrażenie?  

 

a) ofiary restrykcyjnych praw dotyczących ochrony przyrody; 

b) ofiary przesiedleń wynikających z budowy nowych kopalń;  

c) osoby, które ze względu na zniszczenie środowiska, w którym żyją, muszą je 

opuścić; 

d) obrońcy środowiska naturalnego prześladowani przez władze lokalne; 
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19. Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006 pisze o 

współczesnych wypaczeniach prawdy i obrazu Boga, między innymi przez nihilistyczne 

i fundamentalistyczne nurty. Na czym polega, według Papieża, wypaczenie prawdy 

przez nihilistę? 

 

a) tylko badania naukowe przynoszą prawdę  

b) określa prawdę jako niepoznawalną 

c) uważa, że każdy ma swoją prawdę 

d) zaprzecza istnieniu prawdy 
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20. W Orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju z roku 2017 papież Franciszek, mówiąc o 

rezygnacji z przemocy, przywołuje wypowiedź jednej ze świętych Kościoła 

Katolickiego. Wskaż świętą, o której mowa. 

 

a) św. Teresa z Avila 

b) św. Hildegarda z Bingen 

c) św. Faustyna 

d) św. Teresa z Kalkuty 
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21. Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006 

ustosunkowuje się do rozpowszechnionego poglądu, że „prawda pokoju” może, w 

pewnych okolicznościach, zostać zawieszona (nie obowiązywać) w społeczeństwie. W 

których z podanych niżej sytuacjach chrześcijanin może ten pogląd potwierdzić?  

 

a) wojna 

b) terroryzm 

c) nigdy 

d) atak na moją rodzinę 
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22. Ojciec św. Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2007,  

stwierdza, że pokój wymaga ustalenia wyraźnych granic dla władzy politycznej oraz 

rządów ustalających prawo w państwie. Co ma być tą granicą? 

 

a) osoba i jej podstawowe prawa 

b) wolność osoby i prawo do własności 

c) osoba i jej religia 

d) wolność religijna osoby 

2 



5 
 

23. Na zakończenie Orędzia na 50. Światowy Dzień Pokoju z roku 2017 papież Franciszek 

zapowiada powstanie nowej dykasterii watykańskiej (urząd), która pomoże Kościołowi 

coraz skuteczniej promować «bezcenne dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i 

ochrona stworzenia» oraz troska o migrantów, «potrzebujących, chorych i wyłączonych, 

zepchniętych na margines i ofiary konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, 

więźniów, bezrobotnych i ofiary wszelkich form niewolnictwa i tortur” (pkt. 6).  

O jaką dykasterię chodzi? 

 

a) Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 

b) Dykasteria ds. Migrantów 

c) Dykasteria ds. Godności Człowieka 

d) Dykasteria ds. Przeciwdziałania Przemocy 
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24. Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006 

zachęca do wejścia na drogę autentycznego pokoju międzynarodowego. Jednak jest to 

proces uwzględniający wiele działań i uzgodnień międzynarodowych i 

wewnątrzpaństwowych. Które z poniższych  stanowią fundament autentycznego pokoju 

według nauczania Papieża? 

 

a) prawda o Bogu i człowieku 

b) proces rozbrojeniowy 

c) negocjacje międzynarodowe 

d) wszystkie powyższe propozycje 
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25. W przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania międzyreligijnego w Asyżu (20 

września 2016) papież Franciszek mówił, że Bóg zachęca nas „do stawienia czoła 

wielkiej chorobie naszej epoki: obojętności. Jest to wirus paraliżujący, czyni biernymi i 

nieczułymi, to choroba, która dotyka samego centrum religijności”. Choroba 

obojętności rodzi nowe i niezwykle smutne zjawisko, którym jest __________. 

 

a) wada nieczułości 

b) grzech obojętności 

c) globalne lekceważenie 

d) pogaństwo obojętności 
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26. W encyklice Spe salvi Benedykt XVI pisze o fundamentalnej, wielkiej nadziei, którą 

może być dla człowieka tylko Bóg. Uzupełnij wypowiedź Ojca Świętego: 

Bóg jest fundamentem nadziei — nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i 

umiłował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości. Jego królestwo to nie 

wyimaginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; Jego 

królestwo jest obecne tam, __________________________. 

 

a. gdzie bracia modlą się razem o lepszy świat i obdarzają się miłością wzajemną 

b. gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera 

c. gdzie człowiek w miłości braterskiej buduje sprawiedliwą społeczność 

d. gdzie jest obecny Jego Kościół – znak Jego bezgranicznej miłości 

2 
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27. Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2006 pisze o 

współczesnych wypaczeniach prawdy i obrazu Boga, między innymi przez nihilistyczne 

i fundamentalistyczne nurty. Na czym polega, według Papieża, wypaczenie prawdy 

przez fundamentalistę? 

 

Odp.: fundamentalista sądzi, że prawdę może narzucić siłą. 

 

2 

 

28. Ojciec św. Benedykt XVI w Orędziu „Osoba ludzka sercem pokoju” na Światowy 

Dzień Pokoju z roku 2007 ukazuje postawy mężczyzn, rządów, polityków i całych 

społeczności wobec kobiet. Postawy te, jak podkreśla Papież, są elementami 

niestabilności w budowaniu trwałego pokoju. O jakich postawach wobec kobiet pisze 

Ojciec św. w tym Orędziu? 

 

słowa klucze: wykorzystywanie kobiet, przedmiotowe traktowanie, brak poszanowania 
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29. Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z roku 2007 określił Powszechną 

Deklarację Praw Człowieka jako zobowiązania moralne dla całej ludzkości. Jak Papież 

argumentuje takie ujęcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka? 

 

Odp.: ponieważ mają podstawę w naturze człowieka i jego niezbywalnej godności  jako 

osoby stworzonej przez Boga.  
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30. Omawiając prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei papież Benedykt XVI, w 

encyklice Spe salvi, mówi o postępie w zakresie materialnym i w zakresie moralnym. 

Jakie zachodzą między nimi różnice? 

 

słowa klucze: Postęp sumaryczny jest możliwy tylko w zakresie materialnym; w sferze 

moralnej nie ma podobnej możliwości sumowania, ponieważ wolność człowieka jest wciąż 

nowa i wciąż na nowo musi decydować. Każde pokolenie jest nowym początkiem. 
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31. Jak rozumieć określenie „wyspy pokoju w Ciele Chrystusa”, użyte przez papieża 

Benedykta XVI w przemówieniu w kościele parafialnym w Rhęmes-Saint-Georges (23 

lipca 2006 r.)? 

 

Słowa klucze: święci przez miłość i modlitwę / codzienne budowanie pojednanie i pokoju / , 

męczennicy składający świadectwo /  pokoju i przebaczenie stawiające opór przemocy 

 

4 

 
 
 


