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Religia 15.04.2020
Temat. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Opis zajęć. Dziś zachęcam do modlitwy Koronką Miłosierdzia Bożego, zwł. o godzinie 15.00. Pan
Jezus podarował tę modlitwę św. Faustynie,  której  powiedział:  „Przez odmawianie tej  koronki,
podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą… O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia,
przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce”. Wtedy
serce Jezusa nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wierzę w Boga. Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i  Krew, Duszę i
Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i całego świata. Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i
całego świata. Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj
się nad nami i nad całym światem. Poniżej pomocniczy obrazek - jak odmawia się Koronkę.
https://misericordia.org.br/home/terco-da-divina-misericordia/koronka/
Tu możesz się modlić. Koronka do Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA (wersja mówiona z księdzem)

Celem dzisiejszej katechezy jest przypomnienie sobie wiadomości o św. Faustynie oraz zachęta do
szerzenia kultu miłosierdzia Bożego.
Siostra Faustyna Kowalska (na chrzcie św. otrzymała imię Helena;  Faustyna to imię zakonne)
urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci. Od
siódmego  roku  życia  odczuwała  wezwanie  do  zakonu,  ale  rodzice  nie  wyrażali  zgody  na  jej
wstąpienie do klasztoru. W trakcie zabawy tanecznej w Łodzi ujrzała cierpiącego Chrystusa i w
lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Rok później wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Faustyna przebywała w Krakowie,
Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem,
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ogrodniczki i furtianki. Zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie w wieku 33 lat.
W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Faustynie ukazywał się Pan Jezus, który prosił, by
mówiła ludziom o jego miłosiernej miłości. Ofiarował jej nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego
(znajdziesz je w notatce).
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest zawsze tydzień po Wielkanocy. Została ustanowiona na prośbę
samego Pana Jezusa. Mówił, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii, dostąpi darowania
wszystkich grzechów, nawet tych najcięższych. Niestety w tym roku nie pójdziemy do kościoła, ale
nie martw się. Pan Jezus widzi Twoje serce, żal i dobre chęci. (Można przyjąć Komunię duchowo).
Możemy też korzystać z  innych form, które dał  nam Pan Jezus (są w notatce).  On chce nam
powiedzieć,  że  nas  mocno kocha;  jest  otwarty,  by  wybaczyć  nam wszystkie  grzechy,  wlać  do
naszych serc nadzieję; nikogo z nas nie odrzuca; nikt nie jest przegrany. Zachęca do pełnych ufności
słów: „Jezu, ufam Tobie!”.

Notatka do zeszytu

Formy kultu Miłosierdzia Bożego

- Obraz Miłosierdzia Bożego („Jezu ufam, Tobie!),
- Godzina Miłosierdzia Bożego (tj. godz. 15.00),
- Koronka do Miłosierdzia Bożego,
- Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Praca domowa (do 22 kwietnia). Znajdź życiorys s. Faustyny (w ostateczności można korzystać z
mojego życiorysu), ułóż do niego 5 dowolnych pytań z odp.: a, b, c i zaznacz właściwą, np. Jakie imię
Faustyna otrzymała na chrzcie św.? a. Helena b. Zofia c. Marianna.

Religia 17.04.2020
Temat. Bogarodzica – Matka Kościoła.
Opis zajęć. Pomódl się słowami Benedykta XVI ze str. 81 w podręczniku „Maryjo! Prowadź ku
Chrystusowi!”. Na dzisiejszej katechezie szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie na całym
świecie czczą Matkę Bożą. Czu umiałbyś wymienić przykłady kultu Maryi?

Jeśli  przeczytasz uważnie teksty  ze str.  80 i  81 w podręczniku zauważysz,  że  każdy człowiek
potrzebuje mamy; potrzebuje macierzyńskiej delikatności, czułości, wrażliwości. Matka Boża jest
właśnie taka: dobra, wyrozumiała, delikatna, troskliwa, łagodna i nigdy nie zostawia bez pomocy.
Właśnie dlatego cała rzesza ludzi,  w tym Polacy, szukają u Niej ratunku, a Ona nie odmawia.
Pamiętacie, jak Wam pisałam, że mnóstwo Polaków każdego dnia modli się na różańcu, czy też łączy
się  duchowo  z  Jasną  Górą  uczestnicząc  we  Mszy  Świętej,  bo  wierzą,  że  Maryja  pomoże.
Wielokrotnie pomogła nam w przeszłości – choćby w czasie potopu szwedzkiego, bitwy nad Wisłą;
uratowała Jana Pawła II przed śmiercią w czasie zamachu, stąd ludzie okazywali Jej wdzięczność.
Poświęcono Jej twórczość, np. Bogurodzicę. W XVII wieku król Jan Kazimierz zawierzył na Jasnej
Górze naszą Ojczyznę Matce Bożej w podzięce za ocalenie od potopu szwedzkiego. Nazwał Ją
Królową Polski. Módlmy się jak najczęściej za wstawiennictwem Maryi: np. dziesiątką różańca, Pod
Twoją obronę, Anioł Pański.

Notatka do zeszytu. (Przepisz poniższy tekst do zeszytu, a w cztery puste miejsca wpisz odpowiedzi
korzystając ze str. 81 w podręczniku).
Uzupełnij. Maryja jest Matką Kościoła. Na Soborze w Efezie (w którym roku?) ….. ogłoszono dogmat
o Bożym macierzyństwie Maryi. Nadano jej tytuł Theotokos czyli ……….. Najstarszy znany przekaz
Bogurodzicy pochodzi  z  (którego?) …..  wieku.  Król  Jan Kazimierz zawierzył  nasz kraj  Maryi  1
kwietnia (którego?) ….. roku



 


