Test z wiedzy o życiu św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, cz. III
Pomoc w przygotowaniu do XII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie
Pytania do książki: Wojtczak A., Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 2008.

Odpowiedzi

1.

Czyje życiorysy szczególnie bliskie były br. Maksymilianowi podczas studiów w
Rzymie?

Józefa Cottolengo, Gemmy Galgani,
Teresy od Dzieciątka Jezus

2.

Jak nazywał się człowiek, który inspirował br. Maksymiliana, a zajmował się
tworzeniem dzieła miłosierdzia, nie posiadając żadnych funduszów, a tylko
opierając się wyłącznie na Opatrzności Bożej?

Józef Cottolengo

3.

Na czym polegała świętość Gemmy Galgani?

polegała na cierpieniu, znoszonym z
zupełnym poddaniem się woli Bożej

4.

Jaka cnota Gemmy Galgani inspirowała br. Maksymiliana?

ukochanie cierpienia

5.

Jaka cnota Józefa Cottolengo inspirowała br. Maksymiliana?

bezgraniczna ufność w Opatrzność

6.

Jaka cnota Teresy od Dzieciątka Jezus inspirowała br. Maksymiliana?

prosta i dziecięco serdeczna miłość

7.

Gdzie br. Maksymilian spędził wakacje po pierwszym roku studiów w Rzymie?

w Zagarolo

8.

W jakiej dziedzinie próbował swoich sił br. Maksymilian podczas wakacji po
pierwszym roku studiów w Rzymie?

rysował i malował

9.

Kiedy br. Maksymilian uzyskał stopień licencjata?

24 czerwca 1914 roku

10. Kiedy i dlaczego br. Maksymilian omal nie stracił grubego palca u prawej ręki?

w 1914 roku utworzyło mu się tam
coś na kształt wrzodu

11. Co pomogło br. Maksymilianowi uratować chory palec u prawej ręki?

woda z Lourdes

12. Gdzie br. Maksymilian spędził wakacje po drugim roku studiów w Rzymie?

w Zagarolo

13. Kiedy br. Maksymilian otrzymał tonsurę i dwa pierwsze mniejsze święcenia?

28 października 1914 roku

14. Kiedy br. Maksymilian złożył śluby solemne?

1 listopada 1914 roku

15. Co dokonało się w życiu br. Maksymiliana poprzez śluby solemne?

uroczyście i na zawsze związał się
przez nie z zakonem

16. Kiedy br. Maksymilian otrzymał dwa dalsze święcenia mniejsze?

29 listopada 1914 roku

17. Kiedy i dlaczego Franciszek Kolbe opuścił zakon?

kiedy wybuchła I wojna światowa;
uważał, że powinien poświęcić się
obronie Ojczyzny jako żołnierz.

18. Kiedy br. Maksymilian złożył egzamin i otrzymał stopień doktora filozofii?

22 października 1915 roku

19. Gdzie br. Maksymilian spędził wakacje 1916 roku?

w Rzymie

20. Kto był w Japonii kierownikiem misji w Nagasaki i gwardianem klasztoru w
Mugenzai no Sono w latach 1933-1936?

o. Kornel Czupryk

21. Kto kazał o. Maksymilianowi opisać początki misji w Japonii?

o. Kornel Czupryk

22. Kto był prowincjałem franciszkanów w prowincji polskiej, gdy o. Maksymilian
prowadził swoje wydawnictwo w Grodnie?

o. Peregryn Haczela

23. Kiedy br. Maksymilian otrzymał natchnienie założenia stowarzyszenia, które by w 20 stycznia 1917 roku
szczególny sposób służyło Niepokalanej, a przez Nią zbliżało dusze do Boga?
24. W jakim kościele Niepokalana objawiła się żydowi Ratisbonne'owi?

w kościele S. Andrea delie Fratte

25. Jak br. Maksymilian nazywał chwile radości i powodzenia?

„cukierki”

26. Czyją rocznicę śmierci obchodziła masoneria włoska w 1917 roku?

Giordana Bruna

27. Co przedstawiał sztandar noszony przez masonów w 1917 roku?

św. Michała Archanioła pod nogami
zwycięskiego Lucyfera

28. Jak brzmiała zapamiętana przez br. Maksymiliana groźba masonerii włoskiej w
1917 roku?

«Diabeł będzie rządził w Watykanie, a
papież mu będzie za szwajcara»

29. Jak nazywał się kierownik duszy br. Maksymiliana w 1917 roku?

o. Aleksander Basile

30. Kim był kierownik duszy br. Maksymiliana w 1917 roku?

Jezuitą, spowiednikiem alumnów z
kolegium
Syracydes.pl

