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5. Podczas jakiej uroczystości Papież po raz pierwszy powiedział: „Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi”?

Odpowiedź: 
Przytoczone słowa Papież Jan Paweł II powiedział w homilii podczas Mszy św. inaugurującej 
Jego pontyfikat, 22.10.1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie. 

INFORMACJE DODATKOWE
• W czasie w/w homilii Papież Jan Paweł II powiedział „Nie lękajcie się! Otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”
• We Mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II wzięło udział 121 delegacji misji 
specjalnych, w tym 106 państw i 15 organizacji międzynarodowych. 

*   *   *
6. Ojciec Święty, w czasie swojej pielgrzymki do Ameryki Południowej w 1980 roku, 
modlił się przy figurze Chrystusa, górującej na wzgórzu nad miastem. Podaj nazwę tego 
miasta. 

Odpowiedź: 
Rio de Janeiro (Brazylia). 

INFORMACJE DODATKOWE
• Figura Chrystusa z rozpostartymi ramionami ma 30 m. wysokości i wykonana jest z betonu i 
specjalnego kamienia zwanego mydlanym, odpornego na wodę i erozję. Waży 1145 ton, sama 
głowa – 30 ton, zaś każda dłoń – 8 ton. Znajduje się na górze Colorado o wysokości ponad 
700 m. Figurę zaprojektował w 1930 r. artysta polskiego pochodzenia, Paweł Lewandowski. 
Projekt w znacznej części sfinansowany został przez Watykan. 
• Ciekawostką jest to, że 12.10.1931 r. Włoch Guglielmo Marconi włączył z Rzymu 
iluminację tego posągu. Wieczorem wygląda on rzeczywiście przepięknie. Widać z każdego 
zakątka miasta jak wyciągnięte dłonie Chrystusa wszystkich błogosławią. 

*   *   *
7. W 1981roku Jan Paweł II, będąc w Japonii, spotkał się z zakonnikiem Polakiem, 
opiekunem biednych i bezdomnych. Podaj jego imię i nazwisko. 

Odpowiedź: 
 Polakiem tym był Brat Zeno Żebrowski, franciszkanin, towarzysz świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego. Człowiek znany i czczony w całej Japonii. 

INFORMACJE DODATKOWE
• Poważny miesięcznik włoski „Mondo e Missione” w 1971 r. napisał: „Brat Zeno Żebrowski 
z Zakonu Franciszkanów Konwentulnych, jest największym apostołem Japonii naszych 
czasów”. Jego pracę charytatywną rozsławiła prasa i filmy.
• W czasie pobytu w Japonii Ojciec Święty Jan Paweł II:
– spotkał się z cesarzem Hirohito (1901-1989),
– odwiedził klasztor św. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki, 
– odwiedził Hiroszimę (25.02.1981 r.), skąd skierował apel do świata. Przemawiając po 
japońsku powiedział: „Wojna jest dziełem człowieka. Jest zniszczeniem życia ludzkiego. Jest 
śmiercią”. 

 opracował Andrzej Witkowski


