
Klasa 2a-3a PP 

Religia  - 20 kwietnia 

Temat: Święto Miłosierdzia Bożego 

Drodzy uczniowie! 

W zeszłą niedzielę było święto Miłosierdzia Bożego, które zostało ustanowione przez papieża Jana 

Pawła II w 2000 roku. Przedstawiam wam krótką historię mówiącą o tym święcie. Więcej informacji 

dowiecie się oglądając film, który znajduje się na końcu notatki.  

 

 

Ten obraz jest wam dobrze znany. Przedstawia Pana Jezusa Miłosiernego. Powstał na skutek 
objawień, jakie miała s. Faustyna w celi (czyli w swoim pokoju) płockiego klasztoru 22 lutego 1931 
roku. - Wieczorem, kiedy byłam w celi - zapisała - ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty 
na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady (...) Po chwili 



powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" 
(Dz. 47, skrót ten oznacza cytat z Dzienniczka siostry Faustyny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To siostra Faustyna. 

Życzeniem Pana Jezusa było, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 
299).  Z tym dniem, a ściślej mówiąc - z przyjęciem Komunii Św. związana jest największa obietnica: 
zupełnego odpuszczenia win i kar za grzechy. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, 
polegająca na odmawianiu przez 9 dni - poczynając od Wielkiego Piątku - koronki do Miłosierdzia 
Bożego.  Film, który proszę obejrzeć. 

http://swiatlopana.com/16713/swieta-faustyna-i-milosierdzie-boze/ 

 

22 kwietnia 

Temat: Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Dzisiaj poznacie modlitwę, którą  Pan Jezus dał siostrze Faustynie Kowalskiej. Jest to Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. Modlitwę tą odmawia się o godzinie 15:00 ponieważ w tym czasie Pan Jezus 
umarł na krzyżu. Tę formę kultu Miłosierdzia Bożego można praktykować nie tylko w Wielki Piątek, 
czy w każdy piątek, ale codziennie.  

Koronkę odmawia się na różańcu.  

 

http://swiatlopana.com/16713/swieta-faustyna-i-milosierdzie-boze/


Przedstawiam wzór jak prawidłowo odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

 

 

Proszę nauczyć się modlitw, które odmawia się na małych i dużych paciorkach. 
 
Oprócz ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego i modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego Pan 
Jezus przypomina nam przez siostrę Faustynę o uczynkach miłosierdzia, które znane były wcześniej i 
wywodzą się z tekstów ewangelicznych: uczynki miłosierne co do ciała i uczynki miłosierne co do 
duszy. 
Uczynki te znajdziecie w książeczce do nabożeństwa lub w internecie. 

Arleta Chudzikowska 

 

 


