PYTANIA
RORATNIE
ZAPRASZAMY NA RORATY
OD PONIEDZIAŁKU DO
PIATKU
O GODZ: 17.30
5 grudnia – poniedziałek
1.Wymień przynajmniej 5 królów Polski, którzy
pielgrzymowali na Jasną Górę?
2.Kto wybudował mury obronne wokół Jasnej Góry?
6 grudnia – wtorek
1. Co to jest cud??
2. Jak nazywa się księga w której zapisywane są cuda wyproszone na Jasnej Górze?
3. Kto poza paulinami pisał też o cudach jasnogórskich?
7 grudnia – środa
1.Jak nazywa się powieść Henryka Sienkiewicza w której opisana jest obrona Jasnej Góry ?
2.Jak nazywa się przeor dowodzący obroną Jasnej Góry ?
3.Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego ?
9 grudnia – piątek
1.Który król ogłosił Maryję Królową Polski ?
2.W jakim mieście i kiedy złożył swoje ślubowanie ?
3.Kiedy obchodzimy uroczystość Maryi Królowej Polski ?
10 grudnia – sobota

1.Który papież poświęcił pierwsze korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej ?
2.Kiedy odbyła się koronacja?
3.Kto pobłogosławił obecne korony Matki Bożej i jaki napis na nich widnieje ?
12 grudnia – poniedziałek
1. Co to znaczy że Polska była pod zaborami ?
2.Kto w jakim utworze napisał słowa ''Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy'' ?
3.Na czym polega wolność?
13 grudnia – wtorek
1.Jak nazywa się modlitwa, którą przez 9 dni przed bitwą Warszawską odmawiano na Jasnej Górze ?
2.Jak inaczej nazywana jest bitwa Warszawska ?
3.Jakie insygnia królewskie i od kogo otrzymywała Matka Boża na Jasnej Górze ?
14 grudnia – środa
1.Jak długo podczas wojny byli na Jasnej Górze Niemcy ?
2.Gdzie paulini ukryli cudowny obraz Matki Bożej ?
3.Jakie pamiątki zostawili na Jasnej Górze ci, którzy przeżyli wojnę ?
15 grudnia – czwartek
1.Skąd przychodzi najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę ?
2.Skąd przychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek ?
3.Jak nazywa się książka Władysława Reymonta, która powstała podczas pielgrzymki warszawskiej ?
16 grudnia – piątek
1.Czyim niewolnikiem chciał zostać kardynał Stefan Wyszyński ?
2.Co w swoim herbie biskupim umieścił kardynał Stefan Wyszyński ?
3.Gdzie i kiedy prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego ?
4.Kiedy na Jasnej Górze odmawiano śluby Jana Kazimierza ?
17 grudnia – sobota
1.Skąd się wziął apel Jasnogórski ?
2.Kto ułożył słowa apelu ?
3.Kiedy i dlaczego zaczęto odmawiać Apel na Jasnej Górze ?
19 grudnia – poniedziałek
1.Gdzie umieszczono ''Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi'' ?
2.W jaki sposób przygotowano się do obchodów 1000-lecia Chrześcijaństwa w Polsce ?
3.Co to jest Peregrynacja ?

20 grudnia- wtorek
1.Ile razy Jan Paweł II był na Jasnej Górze jako papież ?
2.Jakie swoje najcenniejsze Wotum ofiarował Matce Bożej papież Jan Paweł II ?
3.Którzy papieże podarowali Matce Bożej na Jasnej Górze złotą różę ?
21 grudnia – środa
1.Gdzie znajduje się największe sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej poza Polską i jak jest nazywane ?
2.W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie ?
3.Co to znaczy ''Regina Mundi'' ?
22 grudnia – czwartek
1.Jakie łaski i cuda wyprasza dla ludzi Matka Boża ?
2.Co podczas każdej Eucharystii jest największym cudem ?
3.Co to znaczy nawrócić się ?

