
Szczęść Boże Kochane Dzieci 

Na początek naszego dzisiejszego spotkania odmówmy modlitwę: 

Mój ukochany Boże, 

wiem, że Ty wszystko możesz. 

Z serca proszę Cię całego, 

miej w opiece mnie małego, 

naucz mnie żyć tak jak trzeba, 

i zaprowadź mnie do nieba. 

Amen. 

 

 Niedawno świętowaliśmy zmartwychwstanie Pana Jezusa, które jest najważniejszym ze 

wszystkich świąt. Dziś powiemy o kolejnym święcie, które świętujemy jako niedzielę 

Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj dowiecie się, dlaczego to takie ważne święto. 

Co to jest miłosierdzie? 

Miłosierdzie to inaczej przebaczenie z miłości. Taką szczególną miłością kocha nas Pan 

Bóg. On chce przebaczyć każdemu człowiekowi złe uczynki, by stał się na nowo dobrym. O 

tej bardzo ważnej sprawie przypomniała całemu światu św. Faustyna.  

Posłuchajcie kim była św. Faustyna i jakie zadanie otrzymała od Pana Jezusa. 

Misja Świętej Faustyny 

  Święta Faustyna Kowalska jako mała dziewczynka miała na imię Helenka. Mieszkała razem 

ze swoją rodziną w niewielkiej wiosce. Ponieważ miała dziewięcioro rodzeństwa, w jej domu 

zawsze było dużo pracy. Mała Helenka chętnie pomagała rodzicom i zajmowała się 

młodszym rodzeństwem. Rodzina Helenki była biedna, dlatego gdy dziewczyna miała 14 lat, 

musiała pójść do pracy jako służąca. Starała się bardzo pilnie wykonywać swoje obowiązki, 

bo wiedziała, że w ten sposób pomaga bliskim. Czuła jednak, że Pan Jezus chce, by 

poświęciła swoje życie dla Niego. Helenka opuściła więc swój dom, swoją rodzinę i poszła do 

klasztoru. Została siostrą zakonną i otrzymała nowe imię – Faustyna. Pewnego razu podczas 

modlitwy siostra Faustyna zobaczyła postać Pana Jezusa, który poprosił ją, aby przypomniała 

ludziom o miłości Pana Boga. Pan Jezus poprosił też Faustynę, by namalowano Jego obraz, 

który będzie przypominał o Bożym miłosierdziu. Pan Jezus chciał, aby każdy, kto spojrzy na 

ten obraz, pamiętał, że Bóg kocha wszystkich ludzi i chętnie im przebacza złe czyny, jeśli 

tylko ich żałują i pragną się z Nim spotkać. 

  Teraz ułóżcie puzzle i zobaczcie jak wygląda  obraz, o którego namalowanie prosił Pan 

Jezus. Przyjrzyjcie mu się dokładnie i spróbujcie zapamiętać, co się na nim znajduje. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225540-jezus-mi%C5%82osierny 

  Pan  Jezus kazał namalować siebie na obrazie, ponieważ chciał, abyśmy pamiętali o Jego 

wielkiej miłości.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225540-jezus-mi%C5%82osierny


 Zapraszam was do obejrzenia filmu o św. Faustynie. 

  Poznacie w nim  historię siostry Faustyny . Jej  spotkania  z Panem Jezusem i modlitwę 

jakiej na polecenia Pana Jezusa  nauczyła  ludzi na całym  świecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&t=1s 

Na koniec katechezy proszę, aby każdy z was spróbował samodzielnie pokolorować 

kolorowankę, przedstawiającą PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/boze-milosierdzie?colore=online 
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