Név:

Életkor:

1, Itt született Boldog Sándor István 1914-ben:
a, Újpest

b, Rákospalota

c, Szolnok

2, Mi volt az Ő eredeti szakmálya?
a, tanár

b, vasesztergályos és rézöntő

c, nyomdász

3, Ki alapította a Szalézi Társaságot, - szerzetesrendet?
a, Bosco Szent János

b, Szalézi Szent Ferenc

c, Assisi Szent Ferenc

4, Honnan ismerte meg Boldogunk a szaléziakat?
a, szüleitől

b, gyóntató plébánosától

c, a Szalézi Értesítőből

5, Mit jelent az, hogy noviciátus?
a, templomi eszközök tárhelye

b, szerzetesi újoncidő

c, szerzetesi liturgikus öltözék

6, Hol töltötte Boldogunk első éveit a szalézi képzésben?
a, Budapesten

b, Mezőnyárádon

c, Rákospalotán

7, Másodszori behívója után, a Don kanyarban (1942-43) harcolva ez volt a beosztása:
a, híradós

b, konyhás (hadtáp)

c, harckocsizó

8, Ybl Miklós által tervezett ’Budapesti Első Gyermekmenhely Egylet’ 1903-ban vette fel ezt a
nevet:
a, Szent István király plébánia

b, Kornis Klára Gyermekotthon

c, Clarisseum

9, Sándor István állneve, amikor nem működhettek a szerzetesek hazánkban 1950 után:
a, Nagy István

b, Kiss István

c, Sándor Gábor

10, Itt dolgozott Boldogunk, amikor nem gyakorolhatta hivatását:
a, Persil gyár

b, Albán pékség

c, Pokol csárda

11, Boldogunkat 1952. július 28-án letartóztatják „a demokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés” vádjával. Ez volt az eljárás megnevezése:
a, Szaléziak pere

b, Clarisseumi per

c, Pártőrség pere

12, A perben – amelyben 4 ’vádlottat’ ítéltek halálra, - összesen ennyien voltak:
a, 15

b, 10

c, 8

13, Boldogunk a börtönben ebből merítette a legtöbb erőt:
a, szakkönyveket írt

b, vicceket mesélt

c, lelki áldozás

14, Sándor István boldoggá avatása ekkor történt Budapesten:
a, 2022. jan. 1.

b, 2022. jún. 4

c, 2013. okt. 19

15, A szaléziak itt telepedtek meg hazánkban először (1913):
a, Szombathely

b Péliföldszentkereszt

c, Újpest

16, Ereklyéi a Clarisseumi templomon kívül még itt találhatóak eltemetve:
a, Szolnoki temető

b, 301-es parcella (Bp.)

c, Clarisseumi kripta

