
MIŁOSIERDZIE BOŻE 
I ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA 



NASZE PRZYWITANIA 

• Witam Was bardzo serdecznie na 
kolejnej zdalnej lekcji. 

• Na jednej z pierwszych katechez 
mówiliśmy o tym, w jaki sposób 
możemy się przywitać, widząc się w 
szkole lub poza nią. 

• Kto pamięta jak brzmią te wszystkie 
pozdrowienia chrześcijańskie? 

 



NASZE PRZYWITANIA 
Mam nadzieję, że wszyscy się zgłosili! 

Źródło: <a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/szkola">Szkoła 
zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>  

 

- Niech będzie 

pochwalony Jezu 

Chrystus 

- Na wieki wieków 

Amen 

- Króluj nam 

Chryste 

- Szczęść 

Boże 

- Zawsze  

i wszędzie 

- Szczęść 

Boże/ Daj 

Boże 



RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

• Trwamy w radości ze zmartwychwstania Pana 
Jezusa, dlatego w okresie wielkanocnym mamy 
jeszcze jeden rodzaj przywitania. 

• Jedna osoba mówi:  
- Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja. 

• Druga osoba odpowiada:  
- Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja. 

• Mam nadzieję, że uda Wam się to zapamiętać! 

• Słowo Alleluja oznacza Chwalmy Pana. 

• Tym powitaniem pokazujemy wszystkim, że 
cieszymy się, że Pan Jezus Zmartwychwstał! 



RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 

Chrystus 

Zmartwychwstał. 

Alleluja! 
Prawdziwie 

Zmartwychwstał. 

Alleluja! 



MODLITWA 

• Skoro cieszymy się, że Jezus 
Zmartwychwstał, to… 

• Zastanówcie się o kim lub o czym 
chcecie powiedzieć Jezusowi, za 
kogo lub za co chcecie się 
pomodlić… 

• Zaśpiewajmy piosenkę 

• Nie zapomnijcie o pokazywaniu  

https://www.youtube.com/watch?v=nddna7bHcXI


CEL KATECHEZY 

• Na dzisiejszej katechezie przyjrzymy się naszym 
sercom 

• Zastanowimy się, czy są one dobre i piękne 

• Poznamy, czym jest Boże miłosierdzie 

• Dowiemy się, kim była święta siostra Faustyna 

• Zastanowimy się, w jaki sposób możemy innym 
okazywać miłosierdzie 

• Zrobimy pracę plastyczną, aby pamiętać o 
tym, że Pan Jezus jest miłosierny a my mamy 
Go w tym naśladować 

 



KOCHAJĄCE SERCE 

• Ale kiedy zapominamy  
- o Bogu, o tym, że On nas tak bardzo kocha, że oddał za nas swoje życie  
- o innych ludziach, bo myślimy tylko o sobie 
- kiedy się kłócimy, bijemy, źle mówimy o innych… 
 Po prostu kiedy grzeszymy…  

• Bóg bardzo nas kocha i każdemu z nas 
podarował piękne serce, żebyśmy mogli 
kochać innych 

• Kiedy jesteśmy dobrzy dla innych, kiedy się 
o nich troszczymy, nasze serca stają się 
jeszcze piękniejsze… 

Źródło: <a href="https://pl.freepik.com/wektory/ludzie">Ludzie plik 
wektorowy utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com</a>  



BRZYDKIE SERCE 

Kiedy grzeszymy nasze serca stają się brzydkie 

• powstają na nich czarne plamy 

• robią się w nim dziury 

• pękają 

 

 



POTRZEBUJEMY POMOCY 

• W bajce byłby teraz czas dla 
superbohatera  

• A w naszym życiu kto nim będzie?  

• Kto pomoże nam, aby nasze serce 
znowu były piękne i kochające? 

• Kto pomoże je posklejać? 

• Kto założy na nich opatrunek? 

• Kto oczyści je z tych wszystkich 
brudów, grzechów? 

 

SPRAWDŹ KTO NIM JEST! 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=p%C4%99kni%C4%99te%20serce%20obrazy&qs=n&form=QBIRMH&sp=-

1&pq=p%C4%99kni%C4%99te%20serce%20obrazy&sc=0-21&cvid=59738060876B4E89A950CC13312776F3&first=1&tsc 

https://www.youtube.com/watch?v=W3f2MQST2Qo


MIŁOSIERDZIE 

Zdarzało się, że ludzie bali się przyjść do 
Pana Jezusa i pokazać mu swoje serca, 
bali się przyznać do tego, jak zniszczyli to 
piękne serce, które im dał, bali się 
poprosić Pana Jezusa, żeby naprawił ich 
serca, bali się… 

bo zapomnieli o tym, że ON ich 
kocha, że chce ich szczęścia, że z 
miłości oddał za nich na krzyżu swoje 
życie, by mogli być w niebie  



MIŁOSIERDZIE 

Dlatego postanowił przypomnieć 
całemu światu o tym, że nie tylko 
jest sprawiedliwy, ale także 
miłosierny. To znaczy, że nas 
kocha i przebacza nam grzechy, 
słabości, jeśli za nie żałujemy. 
Dzięki temu nasze serca znowu 
mogą być piękne i kochające, 
tak jak Jego serce. 

https://www.bing.com/images/search?q=serce+obrazy&qpvt=serce+obr

azy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 



SIOSTRA FAUSTYNA 

• Pan Jezus wybrał św. Faustynę 
Kowalską, polską siostrę zakonną,  
i powierzył jej misję głoszenia 
Bożego miłosierdzia.  

• Jej zadaniem było przypomnieć, że 
Bóg nas kocha i nam przebacza  

• Wszystko, co Pan Jezus jej 
powiedział spisywała i tak stała się 
„sekretarką Jezusa” 

Źródło:  https://www.opiekun.kalisz.pl/rok-milosierdzia-dziecinstwo-siostry-
faustyny-7/ 



SIOSTRA FAUSTYNA 

• Pan Jezus nauczył jej specjalnej modlitwy – 
Koronki do Bożego miłosierdzia i prosił, 
żeby ją odmawiać codziennie o godzinie 
15.00 

• Prosił ją też o namalowanie obrazu, który 
będzie przypominał o Jego miłosierdziu 

• Chciał też, żeby powstało specjalne święto 
– Niedziela Miłosierdzia, obchodzone 
tydzień po Wielkanocy 

Źródło: https://www.malygosc.pl/doc/959438.SWIETA-FAUSTYNA 



SIOSTRA FAUSTYNA 

• Łatwiej będzie nam zapamiętać te informacje ucząc się piosenki Faustyna zespołu 
Mała Armia Jezusa. 

 

Ref. Cud Malina  
To siostra Faustyna 

 
1. BÓG O NAS MYŚLI, BÓG KOCHA NAS 
ZALEŻY MU BY NIE UPADŁ ŻADEN Z NAS 
GDYBY JEDNAK ZDARZYŁO SIĘ 
ŻE KOMUŚ NOGA POWINIE SIĘ 

 
2. NIECH ZAPAMIĘTA BÓG KOCHA NAS 
I FAUSTYNĘ POSYŁA NAM 
TO ONA DZIELNIE KAŻDEGO DNIA  
PISAŁA O TYM ŻE BÓG KOCHA NAS 

 

3. BÓG O NAS MYŚLI, BÓG KOCHA NAS 
GODZINA TRZECIA ZBAWIA NAS 
ZBAWIA NAS, ZBAWIA NAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA


WEZWANIE DO MIŁOSIERDZIA 

• Wiemy już, że Bóg jest miłosierny, to znaczy kocha i przebacza 

• Chce, żeby nasze serca były piękne i kochające, dlatego podpowiada nam 
co możemy robić! 

 

Źródło: 
<ahref="https://pl.freepik.com/zdjecia/ludzie">Ludzie 
zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com</a> 

 



WEZWANIE DO MIŁOSIERDZIA 

• Mówi nam, że możemy: 

1. Głodnych nakarmić. 
2. Spragnionych napoić. 
3. Nagich przyodziać. 
4. Podróżnych w dom przyjąć. 
5. Więźniów pocieszać. 
6. Chorych nawiedzać. 
7. Umarłych pogrzebać 

Źródło: https://katechezawizualna.pl/2019/03/inspiracje-uczynki-milosierdzia/  



WEZWANIE DO MIŁOSIERDZIA 

• Możemy też: 

1. Grzeszących upominać. 
2. Nieumiejętnych pouczać. 
3. Wątpiącym dobrze radzić. 
4. Strapionych pocieszać. 
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować. 
7. Modlić się za żywych i umarłych. 

 

Źródło: https://katechezawizualna.pl/2019/03/inspiracje-uczynki-milosierdzia/  



ZADANIE - PRZYPOMINAJKA 

• Niedziela Miłosierdzia rozpocznie ona tydzień 
miłosierdzia 

• Aby każdy pamiętał o tym, że Bóg jest miłosierny, to 
znaczy kocha nas i nam przebacza  

• Aby każdy pamiętał, że sam ma być miłosierny, to 
znaczy kochać innych i im przebaczać 

• Chciałabym, żebyście wykonali pracę plastyczną 

• Szablon do pobrania: 
https://www.catholicicing.com/wp-
content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf 

 

https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2012/04/Divine-Mercy-Jesus.pdf


ZADANIE - PRZYPOMINAJKA 

• Należy pokolorować wydrukowany/ narysowany obrazek 

• Wyciąć po liniach, naciąć to, co jest liniami przerywanymi 

• Nakleić Pana Jezusa na rolkę 

• Przykleić promienie 

• Przysłać mi zdjęcie, abym oceną mogła nagrodzić Wasze starania i trud 

• Postawić w widocznym miejscu i…. 

• STARAĆ SIĘ BYĆ MIŁOSIERNYM JAK NASZ BÓG!  

 



PODSUMOWANIE 

Święta siostra Faustyna przypomniała wszystkim, że Bóg jest 
miłosierny to znaczy, że nas kocha i nam przebacza! 

Źródło: <a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/serce">Serce 
zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>   



PIĘKNIE DZIĘKUJĘ 
POZDRAWIAM SERDECZNIE 


