
Religia kl. Va, 27. 04. 2020r. poniedziałek.  

Temat: Niedziela Miłosierdzia. (Proszę wpisać do zeszytu) 

W pierwszą niedzielę po niedzieli Zmartwychwstania obchodzimy w Kościele święto Bożego 

Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione przez Papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2020r.  

Co to jest miłosierdzie? Przypomnijcie sobie przypowieść o Miłosiernym Ojcu. Opowiada ona o synu, 

który wziął swoją część majątku i opuścił Ojca. Wiódł beztroskie życie, tracił swój majątek, nie 

pracował. Doprowadził do tego, że nie miał co jeść i gdzie spać. Żywił się tym, co jadły świnie. W 

końcu zaczął żałować swojej decyzji o odejściu od Ojca. Nie wiedział czy Ojciec przyjmie go do siebie, 

bał się. Postanowił jednak wrócić. Ojciec czekał na Niego, przyjął Syna z miłością i wybaczył Mu jego 

postępowanie.  

Podobnie jest z każdym z nas. Bóg jako nasz Ojciec zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami, 

pełen miłosierdzia. Wystarczy tylko przyjść do Niego. On poprzez swoje sakramenty udziela nam 

swoich łask potrzebnych do osiągnięcia życia wiecznego.  

Do rozpowszechnienia kultu Miłosierdzia Bożego przyczyniała się Siostra Faustyna Kowalska. 

Dostąpiła ona wielu prywatnych objawień Jezusa Miłosiernego, wszystko spisywała w swoim 

dzienniczku. Więcej na jej temat możecie przeczytać w Waszym podręczniku na str. 172 – 173. Ona 

też podyktowała jak ma wyglądać obraz Jezusa Miłosiernego, który też możecie zobaczyć w 

podręczniku.  

Siostra Faustyna przyczyniła się do powstania nabożeństwa Miłosierdzia Bożego. Istotą tego 

nabożeństwa jest postawa zaufania Bogu i okazywanie miłosierdzia bliźnim.  

Miłosiernego Boga można uwielbiać poprzez: (Proszę wpisać do zeszytu) 

1. Obraz Jezusa Miłosiernego. 

2. Święto Miłosierdzia Bożego. 

3. Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

4. Godzinę Miłosierdzia.  

5. Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego poprzez uczynki miłosierdzia względem ciała i względem 

duszy.  

 

Zadanie domowe: 

Przypomnij sobie uczynki Miłosierdzia Bożego co do ciała i co do duszy. Wybierz proszę dwa z nich i 

napisz jak mógłbyś/ mogłabyś je zrealizować. Kiedy będzie to możliwe zrób toCzekam na Wasze 

prace do 30. 04. 2020r. Proszę przesłać je na adres jolantakaczor@psplubniany.pl. 

Pozdrawiam, Jola Kaczor.  
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