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REELIGIA ZESTAW 7 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o Bożym Miłosierdziu, czyli o tym, że 

Bóg przebacza ludziom zło, które popełnili. 

Pomódlmy się piosenką! Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=LMxQCZdSKKM 

Ref.: Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. 

Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. 

Wspaniale! 

1. Przygotuj zeszyt, książkę i piórnik. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: 

Katecheza 38 

Temat: Jezu, ufam Tobie – Niedziela Miłosierdzia      

Bożego. 

 

Jezus uczy, jak być miłosiernym. 

Powiedział: 

 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6,36) 

 Bóg Ojciec kocha nas wielką miłością i nawet jeżeli czynimy coś 

niedobrego, to On nam przebacza, bo chce, abyśmy żyli z Nim w przyjaźni.  

 Bóg zawsze czeka na każdego człowieka, który potrafi przyznać się do złego 

i szczerze żałuje.  

Właśnie taką miłość Boga nazywamy miłosierdziem. Jego miłość do nas 

będzie trwać zawsze.  

https://www.youtube.com/watch?v=LMxQCZdSKKM
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Pan Jezus przypomniał ludziom prawdę o miłosierdziu Bożym. Pomogła mu w 

tym św. siostra Faustyna Kowalska.  

 

 Otwórzcie podręczniki na stronie 79. 

Przeczytajcie opowiadanie o życiu św. Faustyny, a kilka 

najważniejszych momentów obejrzycie na obrazkach w waszych 

podręcznikach. 

Faustyna to imię, które przyszła święta przyjęła w zakonie, a jako 

dziecko miała na imię Helenka. Mała Helenka najlepiej jak umiała 

pomagała mamie w domowych obowiązkach. Ponieważ miała 

dziewięcioro rodzeństwa, to obowiązków było dużo. Dlatego – choć 

była zdolna – skończyła tylko trzy klasy i nie mogła się dalej uczyć. W 

wieku 7 lat usłyszała po raz pierwszy głos Jezusa wzywający ją do 

świętości. Odtąd pragnęła ofiarować swe życie Bogu i bliźnim, choć 

jeszcze nie wiedziała, jak to zrobić. Wielkie ubóstwo w domu sprawiło, 

że przyszła święta już od 14 roku życia pracowała jako służąca. Swoje 

obowiązki wykonywała bardzo starannie. Helenka odpowiedziała na 

głos Jezusa i postanowiła wstąpić do klasztoru. Gdy została przyjęta, 
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otrzymała imiona zakonne – Maria Faustyna. Pewnego dnia siostrze 

Faustynie objawił się Jezus, który chciał, aby przypomniała ludziom 

prawdę o miłosierdziu. Namalowany na podstawie objawień obraz 

Jezusa z podpisem „Jezu ufam Tobie” oraz modlitwa koronką miały 

pomóc grzesznym ludziom odnaleźć drogę do Boga, który chce im 

przebaczyć. Siostra Faustyna modliła się, aby ludzie, którzy grzeszą, 

zmienili swoje życie i wrócili do Boga. Siostra Faustyna zmarła, mając 

33 lata. W roku 1993 papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 

kwietnia 2000 r. – świętą.  

– Które z wydarzeń z życia św. siostry Faustyny są na 

obrazkach w podręczniku?  ( odpowiedź zapisz w zeszycie). 

Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze, który znajduje się w Krakowie – 

Łagiewnikach.  

 

Tam zmarła 5 października 1938 roku i to miejsce stało się pierwszym na świecie 

sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
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Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby namalowano obraz z Jego postacią. 

Na obrazie możemy zobaczyć, jak z serca Pana 

Jezusa wydobywają się promienie. – Jakie są 

kolory promieni? Po śmierci na krzyżu żołnierz 

przebił serce Pana Jezusa włócznią. Wypłynęły 

z niego krew i woda. Do nich nawiązują 

promienie na obrazie. Kolor bladoniebieski 

(bardzo jasny) to symbol wody, która podczas 

chrztu obmywa duszę z grzechów. Czerwień 

oznacza krew Pana Jezusa, którą z miłości 

przelał na krzyżu za nasze złe czyny. 4. 

Uroczystość Miłosierdzia Bożego Gdy Pan 

Jezus objawił się siostrze Faustynie, polecił jej 

przekazać wszystkim, że pragnie, aby została 

ustanowiona Uroczystość Miłosierdzia 

Bożego. Prośba Pana Jezusa została spełniona 

– uroczystość tę obchodzimy tydzień po 

Niedzieli Zmartwychwstania.  

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego najpierw była obchodzona jako święto w Polsce, a 30 

kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił tę uroczystość jako obowiązującą 

dla całego świata.  

Zaśpiewajmy jeszcze raz! 

https://www.youtube.com/watch?v=LMxQCZdSKKM 

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, Tylko Boże Miłosierdzie nie 

zawodzi nigdy nas. 

Ref.: Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. 

Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. 

2. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej 

śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMxQCZdSKKM
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Podsumowanie! 

 Każdy z nas powinien być miłosierny i na wzór Boga umieć przebaczać tym, 

którzy nam zrobili coś przykrego.  

Prawda ta jest zawarta w modlitwie „Ojcze nasz”, którą często odmawiamy.  

 Podczas dzisiejszego pacierza, wypowiadając słowa „I odpuść nam nasze 

winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, zastanówcie się, co te 

słowa oznaczają.  

Praca z podręcznikiem ( zadanie na ocenę).  

Zdjęcie wykonanego zadania proszę odesłać na adres 

konsurkatarzyna3@gmail.com do 28 kwietnia godz. 18:00. 

 Obejrzyj obraz Jezusa miłosiernego i domaluj brakujące elementy. Wklej 

odpowiednią naklejkę i przeczytaj napis. 

 Przepisz słowo dnia: Miłosierdzie. 

 Przyjrzyj się kolejnym obrazkom przedstawiającym sceny z życia świętej 

Faustyny. Przeczytaj jej życiorys i opowiedz o niej swoim najbliższym. 

 Rozwiąż rebus. 

Modlitwa na zakończenie: 

Akt nadziei: 

Ufam Tobie boś Ty wierny 

Wszechmogący, miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

Amen. 

Dziękuję! 

Z Panem Bogiem! 
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