
38. Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.

Na początku obejrzyjcie prezentację o św. siostrze Faustynie, głosicielce

kultu Miłosierdzia Bożego, nazywanej apostołką Bożego Miłosierdzia oraz

autorki Dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia.

Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron 120 – 122.

Na kolejnych stronach znajdują się slajdy z prezentacji o św. siostrze Faustynie

Kowalskiej. Uważnie obejrzyjcie slajdy, przeczytajcie zamieszczone na slajdach

informacje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82osierdzie_Bo%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzienniczek




       Przyszła na świat      
25 sierpnia 1905 r jako 
trzecie z dziesięciorga 

dzieci Marianny 
i Stanisława 

Kowalskich, rolników 
ze wsi Głogowiec 



W dzieciństwie musiała 
ciężko pracować, 

do szkoły podstawowej 
uczęszczała tylko przez 3 

lata, by nauczyć się 
jedynie czytać, pisać       

i liczyć. 
     W 16 roku życia podejmuje 

prace zarobkowe  jako
    pomoc domowa. 

W 20 roku życia po wielu 
trudnościach wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia 
i przeżyła tam 13 lat. 



Pracowała w kuchni, 
ogrodzie, piekarni       

i przy furcie,        
w kilku domach 
zgromadzenia, 

najdłużej w Płocku, 
Wilnie i Krakowie. 



22.02. 1931 r. 
otrzymała polecenie od 

Pana Jezusa, by 
szerzyła kult 

Miłosierdzia Bożego,
 oraz postarała się 

o namalowanie obrazu
Pana Jezusa Miłosiernego

 ze wzoru jaki widziała. 



Pierwszy obraz 
(widoczny obok) 

namalował 
według słów 

siostry Faustyny 
malarz Eugeniusz 

Kazimierowski.
Obecnie znajduje 

się w Wilnie.



"Obiecuję, że dusza, 
która czcić będzie 

ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na 

ziemi zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi,

a szczególnie w godzinę 
śmieci. Ja sam bronić

 ją będę jako Swej chwały" 



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 x):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty 
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 

i nad całym światem 



Siostra Faustyna zaczęła 
pisać Dzienniczek 

w roku 1934. 
Pierwszy wiersz i notatka 

nosi datę: 
  28 lipca 1934 r. 

 



   „Polskę szczególnie 
umiłowałem, a jeśli 
posłuszna będzie 

woli Mojej, 
wywyższę ją 
w potędze 
i świętości.

   Z niej wyjdzie iskra, 
która przygotuje 

świat na ostateczne 
przyjście moje”



„Stąd bowiem wyszło 
orędzie Miłosierdzia 
Bożego, które sam 
Chrystus zechciał 

przekazać naszemu 
pokoleniu

za pośrednictwem 
świętej Faustyny” 

              Jan Paweł II 



     „Przychodzimy tutaj,      
do łagiewnickiego 

sanktuarium, 
aby na nowo odkrywać          

w Chrystusie oblicze Ojca, 
który jest Ojcem 

Miłosierdzia oraz Bogiem 
wszelkiej pociechy”

 Jan Paweł II





Ojciec św. Jan Paweł II – 
przy relikwiach       
 św. Faustyny



     Siostra Faustyna 
wyniszczona chorobą       
i różnymi cierpieniami, 

które znosiła jako 
dobrowolną ofiarę za 

grzeszników. 
Zjednoczona z Bogiem 

zmarła  w Krakowie                   
5 października 1938 

roku, mając zaledwie 
33 lata. 



  
18 kwietnia 1993 roku na 

Placu Świętego Piotra 
w Rzymie,          

Ojciec Święty 
Jan Paweł II 

dokonał aktu jej 
beatyfikacji.                  

30 kwietnia 2000 roku – 
została ogłoszona 

świętą.

JAN PAWEŁ II I  SWIETA FAUSTYNA



Aby sprawdzić swoją wiedzę na temat św. Siostry Faustyny, zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Następnie rozwiązanie wklej do zeszytu.

Obejrzyjcie uważnie obraz Jezusa Miłosiernego, a następnie odpowiedzcie sobie na pytania:

W jakich kolorach jest namalowany obraz?

Która część jest najjaśniejsza?

W jaką szatę ubrany jest Jezus?

W którą stronę spogląda Jezus?

Co jest widoczne na dłoniach i stopach Jezusa?

W jakim geście wzniesiona jest prawa dłoń Jezusa?

Na co Jezus wskazuje lewą dłonią?

Jakie kolory mają promienie wychodzące z serca Jezusa?

Jaki napis znajduje się u dołu obrazu?

Napis ,,Jezu, ufam Tobie” oznacza, że ten, kto będzie prosił

Zbawiciela o przebaczenie grzechów, otrzyma je i będzie

zbawiony.



Serce Jezusa jest dla nas źródłem Jego miłosiernej miłości. Przypomina o tym jedna

z modlitw z liturgii uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Woda oznacza chrzest, który uwalnia od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi Bożymi

i włącza nas do wspólnoty Kościoła. Krew oznacza Eucharystię, która daje nam życie w bliskości

Boga.

„Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu

i Eucharystii, sakramentów nowego życia”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1225)

Pan Jezus przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i oczekuje, abyśmy to miłosierdzie

okazywali innym. Bożą miłość i miłosierdzie możemy przekazać przez nasze czyny, słowa i modlitwę.

Szczególnie mamy pamiętać o umierających oraz ludziach żyjących daleko od Boga.

Wklej kartę sprawdzającą wiedzę o siostrze Faustynie. Następnie zapisz:

NOTATKA

Praca domowa
Napisz, gdzie w naszym kościele znajduje się obraz/obrazy Jezusa Miłosiernego?

(Odpowiadamy pełnym zdaniem - odpowiedzi proszę przesłać na znany Wam adres mailowy).

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego

miłosierdzia. Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie

miłosierny względem bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą.

Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej. Krew

i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu

i Eucharystii, sakramentów nowego życia.


