
Klasa 6-7c uu 

Religia - 21 kwietnia 

Temat: Święto Miłosierdzia Bożego. 

Dzień dobry moi drodzy! 

 Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i macie dużo chęci do pracy. Posłuchajcie kilku zdań na temat 

dzisiejszego tematu lekcji. 

 

 

 Zapewne każdy z Was zna ten obraz. Jest on we wszystkich polskich kościołach. Przedstawia 

Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój 

i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Charakterystyczne dla tego 

obrazu są dwa promienie: czerwony i biały. ,,Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady 

promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest 

życiem dusz..." Takiego wyjaśnienia udzielił Pan Jezus siostrze Faustynie. 



 

 

 

To zdjęcie przedstawia siostrę Faustynę, której 

objawił się Pan Jezus i poprosił o namalowanie obrazu 

z podpisem: Jezu ufam Tobie. Wielkim pragnieniem 

Jezusa było ustanowienie w pierwszą niedzielę po 

świętach Wielkanocnych Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego. Tego dnia każdy kto przystąpi z czystym 

sercem do Komunii Świętej zostaną mu odpuszczone 

winy i kary za wszystkie grzech.  

Pamiętajmy o tym, że w tym wyjątkowym 

dla nas czasie przyjmujemy Komunie Św. 

duchowo. To znaczy, że pragniemy 

obecności Pana Jezusa w naszym życiu. 

 

 

W 2000 roku papież Jan Paweł II ustanowił pierwszą niedzielę po                                                                               

Wielkanocy Świętem Miłosierdzia Bożego.  

 

 



Mam nadzieję, że uważnie wysłuchaliście tych informacji. 

 Zadanie dla Was: 

 Narysujcie serce, z którego wypływają czerwone i białe promienie.  

Możecie poprosić kogoś o pomoc przy rysowaniu serca.  

To serce będzie symbolem Pana Jezusa, który bardzo mocno nas kocha i wybacza wszystkie grzechy.  

Powodzenia  

Drodzy rodzice proszę o zdjęcia wykonanych prac na e-mail arleta.chudzikowska@zss-wrzesnia.pl  lub 

na telefon -numer 605 435 934.   

Klikając na ten link dowiesz się więcej o Bożym Miłosierdziu i siostrze Faustynie. Zachęcam do 

obejrzenia.  

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

 

23 kwietnia 

Temat: Uczniowie w drodze do Emaus. 

Drodzy uczniowie! 

Dzisiaj dowiecie się komu i w jakich okolicznościach Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu się 

ukazał. 

Łukasz i Kleofas byli uczniami Pana Jezusa. Szli do miasteczka Emaus położonego 12 

kilometrów od Jerozolimy. W czasie drogi rozmawiali o męce i śmierci Pana Jezusa oraz o 

wiadomościach, jakie nadchodziły z ust niewiast, że zmartwychwstał. Co wydarzyło się w 

czasie tej drogi? 

 Proszę obejrzeć ten  film, dowiecie się kogo Łukasz i Kleofas spotkali w drodze do Emaus. 

 http://swiatlopana.com/8481/droga-do-emaus/ 

miłego oglądania  

Pozdrawiam was serdecznie. 

Arleta Chudzikowska 
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