Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………..…..

klasa ……………………….

Przed Tobą 16 pytań, które dotyczą prawdziwej historii objawień w małej wiosce portugalskiej Fatimie. Aby
prawidłowo na nie odpowiedzieć, oglądaj bardzo uważnie film. Zazwyczaj właściwa jest jedna odpowiedź, poza
pytaniami nr 7, 13, 16. Powodzenia

1. Jak miała na imię osoba, która spisała historię
objawień w Fatimie?
a) Hiacynta

2.

b) nawrócenie grzeszników
c) nawrócenie przyjaciół

b) Franciszek

Co jest obelgą dla Pana Boga i rani serce Pana
Jezusa?

c) Łucja

a) zniewagi

Ile lat miała Łucja, gdy rozpoczęła pracę w
wiosce?

b) świętokractwo

a) 17
b) 10

7.

c) obojętność
8. 13 maja 1917 roku Maryja objawiła się po raz
pierwszy dzieciom i poprosiła by:

c) 8

a) przychodziły prze 6 miesięcy 13 każdego
miesiąca

3. Dziewczynka mieszkała w górskiej wiosce. Na
czym polegała jej praca?

b) przychodziły codziennie każdego miesiąca

a) wypasanie bydła
b) praca na polu
c) wypasanie owiec
4. Kto objawił się dzieciom w roku 1915, jako
pierwszy?
a) Anioł Gabriel
b) Anioł Pokoju
c) Anioł Stróż
5. Za kogo miały się modlić dzieci?
a) niewierzących

c) przychodziły prze 18 miesięcy
9.

Jaką Modlitwę nakazała Maryja odmawiać
dzieciom codziennie?
a) Ojcze nasz
b) Pozdrowienie Anielskie
c) Różaniec

10. Czy rodzice uwierzyli dzieciom?
a) tak
b) nie
11. Dnia 13 czerwca 1917 roku dzieci usłyszały:

b) rodziców

a) głos Maryi

c) przyjaciół

b) pierwszą tajemnicę Fatimy

6. Anioł Portugalii wskazał dzieciom, aby modliły
się za:
a) nawrócenie dzieci

c) Anioła Stróża
12. O co poprosiła Łucja Maryję 13 lipca 1917
roku?

a) chleb dla rodziny
b) cud, aby ludzie uwierzyli dzieciom
c) prezenty dla rodziców i rodzeństwa
13. W II tajemnicy Fatimy Maryja:
a) pokazała dzieciom piekło
b) mówiła o ustanowieniu kultu Jej
Niepokalanego Serca
c) powiedziała: jeśli ludzie będą nadal
obrażać Boga, rozpocznie się inna wojna
14. Czy rodzice w końcu uwierzyli dzieciom?
a) nie
b) tak
15. Dlaczego dzieci nie przybyły 13 sierpnia 1917?
a) zapomniały
b) uwięził ich urzędnik państwowy
c) nie pozwolili im rodzice
16. O co prosiła Maryja w ostatnim objawieniu?
a) by zbudowano kaplicę na Jej cześć
b) odmawiano różaniec codziennie
c) ofiarowano cierpienie za grzeszników

