IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………
JUBILEUSZOWA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH – JAN 2016
SERIA NR 1 (GRUDZIEŃ 2015) – „JUBILEUSZ”

1. Rozwiąż krzyzówkę, a dowiesz się, co będzie najważniejszym tematem naszego
tegorocznego konkursu. Hasło wpisz w miejsce kropek – uzupełnij cytat papieża.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Nosiła Jezusa przez dziewięć miesięcy pod sercem.
2. Zwierzchnik (Głowa) Kościoła, następca św. Piotra.
3. Wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa.
4. Zapowiadali narodziny Zbawiciela.
5. Dobry …….. – jest nim Jezusa dla nas, swoich owieczek.
6. Święta Księga, przez którą sam Bóg mówi do nas.
7. Okres radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
8. Włącza do wspólnoty Kościoła, pierwszy wśród sakramentów.
9. Sakrament przebaczenia.
10. Prowadziła Mędrców do Betlejem.
11. W rękach dzieci uczestniczących w roratach.
12. ….. adwentowy – jedna z tradycji adwentowych, towarzyszy modlitwie.

„……………………………………………………….. TO DROGA, KTÓRA ŁĄCZY BOGA
Z CZŁOWIEKIEM, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że BĘDZIEMY KOCHANI
NA ZAWSZE, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech” (Papież Franciszek)

„Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych drzwiach,
które są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a które normalnie są zamurowane.
Drzwi Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: św. Piotra na Watykanie, św. Jana
na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.
Ryt otwierający ilustruje w sposób symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich
wierzących tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia.
Drzwi Święte w innych Bazylikach zostaną otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku
Jubileuszowego w Bazylice św. Piotra.”

2. Gdzie znajdują się Drzwi Święte, które papież otworzy w dniu rozpoczęcia Roku
Jubileuszowego? ……………………………………………………………………………………………..
3. Wykonaj dekorację Drzwi Świętych według własnego pomysłu.

4. Na podstawie informacji z internetu podpisz zdjęcia Rzymskich Bazylik,
o których mowa w powyższym tekście.

Bazylika

Bazylika

Bazylika

Bazylika

U Żydów już od czasów starożytnych jubileusz był rokiem, który obchodzono
co 50 lat. W tym czasie należało wprowadzić z powrotem równość dla wszystkich synów Izraela,
ofiarując nowe możliwości rodzinom, które straciły swój dobytek, a czasem nawet wolność
osobistą. Bogaczom natomiast rok jubileuszowy przypominał, iż nadszedł czas, w którym
niewolnicy z Izraela, którzy znów stali się im równi, mogą odwołać się do swoich praw.
„Sprawiedliwość, wedle Prawa Izraela, to nade wszystko ochrona słabych”.
Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII
w 1300 roku. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku,
aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz
nadzwyczajny zostaje natomiast ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji.
Do dnia dzisiejszego w Kościele zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych Lat Jubileuszowych.
Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 1933,
ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana
Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.
Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter bardziej duchowy. Jubileusz
polega na przebaczeniu, odpuszczeniu grzechów otwartemu dla wszystkich, na możliwości
odnowienia relacji z Bogiem i z bliźnim. W ten sposób Rok Święty staje się możliwością pogłębienia
wiary oraz zaangażowania się na nowo w życie poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskie.

5. Który naród dał początek świętowaniu roku jubileuszowego?
a) Indianie
b) Żydzi
c) Polacy
6. Który papież rozpoczął tradycję Roku Świętego w Kościele Katolickim?
a) Benedykt XVI
b) Jan Paweł II
c) Bonifacy VIII
7. Co ile lat ogłaszane są obecnie zwyczajne lata jubileuszowe?
a) 25
b) 50
c) 100
8. W którym roku Kościół świętował ostatni Rok Jubileuszowy?
a) 1000
b) 2000
c) 2010
9. Podkreśl w powyższym tekście zdanie, które wyjaśnia, na czym polega jubileusz
i co jest szczególnym sensem i celem roku jubileuszowego.
10. Wyszukaj podstawowe informacje o Nadwyczajnym
który wkrótce wszyscy będziemy świętować.

Roku

Jubileuszowym,

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
KTO OGŁOSIŁ?

KIEDY SIĘ ZACZYNA?

KIEDY SIĘ SKOŃCZY?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

ZADANIE DLA CIEBIE (nie podlega punktacji):
Obejrzyj relację z otwarcia Drzwi Świętych i rozpoczęcia Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia. Przed oddaniem kartki konkursowej, zaznacz czy udało Ci się wykonać zadanie.
□ Tak, obejrzałem relację w TV.
□ Tak, znalazłem zdjęcia i informacje w internecie.
□ Niestety nie udało mi się wykonać zadania.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NT. KONKURSU





Regulamin Konkursu i informacje bieżące: www.parafia-jozefoslaw.pl (zakładka „JAN 2016”)
Kontakt w sprawie konkursu (pytania, wątpliwości): jan.jozefoslaw@gmail.com
Konkurs trwa przez cały Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (grudzień 2015 - listopad 2016)
Karty pytań konkursowych będą pojawiać się raz w miesiącu (na początku) na ołtarzu
bocznym pod Obrazem Jezus Miłosiernego, tam też je oddajemy - termin oddania
odpowiedzi upływa wraz z końcem danego miesiąca. Przewidujemy 10-12 serii pytań.
 Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej (głównie kl. III-VI).
 Finał i nagrodzenie uczestników (dopuszcza się max 2 tury bez odpowiedzi) odbędzie się
w Niedzielę Chrytusa Króla 2016.
 Do udziału w Konkursie niezbędny będzie dostęp m.in. do internetu i tekstu Dzienniczka
Siostry Faustyny.

ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………………
Klasa:……………………………………………………………………………………………………
Szkoła:………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka Uczestnika Jubileuszowej
Akademii Najmłodszych JAN 2016, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu*
przez Organizatora, Parafię Św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu.

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

*W tym m.in. upublicznienie podanych wyżej danych wraz z uzyskaną liczbą punktów w tabeli punktacji
Konkursu, systematycznie aktualizowanej na stronie internetowej parafii (http://parafia-jozefoslaw.pl) oraz
parafialnym profilu na portalu Facebook; wykorzystanie danych w materiałach o charakterze informacyjnym lub
promocyjnym; podanie danych do informacji publicznej (w tym szkoły i katechety) w celu oficjalnego ogłoszenia
wyników i nagrodzenia uczestników/zwycięzców JAN 2016 oraz inne, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Kontakt do rodziców/opiekunów:
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………..

