
Katecheza 

 

Temat: Święto Miłosierdzia Bożego. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

   Świętowaliśmy ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA, które jest najważniejsze ze wszystkich świąt. 
Dzisiaj chcę WAM przekazać DZIECI - wiadomości o ŚWIĘCIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. 

 

   Miłosierdzie to miłość, która przebacza. Taką szczególną miłością kocha nas Pan Bóg. On chce 
przebaczyć każdemu człowiekowi złe uczynki, by stał się na nowo dobrym. O tej bardzo ważnej 
sprawie przypomniała całemu światu św. Faustyna. 

   W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to święto, które 
przypomina nam, że Bóg chce ludziom przebaczać i pragnie, by byli blisko Niego. 

 

                                        MISJA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY  

 

   Święta Faustyna Kowalska jako mała dziewczynka miała na imię Helenka. Mieszkała razem ze swoją 
rodziną we wsi Głogowiec, niedaleko miasta Łódź. Ponieważ miała dziewięcioro rodzeństwa, w jej 
domu było zawsze dużo pracy. Mała Helenka chętnie pomagała rodzicom i opiekowała się młodszym 
rodzeństwem. 

   Rodzina Helenki była biedna, dlatego, gdy dziewczynka miała 14 lat, musiała pójść do pracy jako 
służąca. Starała się bardzo pilnie wykonywać swoje obowiązki, bo wiedziała, że w ten sposób pomaga 
bliskim. Czuła jednak, że Pan Jezus chce, by poświęciła swoje życie dla Niego. Helenka opuściła więc 
swój dom, swoją rodzinę i poszła do klasztoru. Została siostrą zakonną i otrzymała nowe imię - 
Faustyna. 

   Pewnego razu podczas modlitwy siostra Faustyna zobaczyła postać Pana Jezusa, który poprosił ją, 
aby przypomniała ludziom o miłości Pana Boga. Pan Jezus poprosił też Faustynę, by namalowano Jego 
obraz, który będzie przypominał o Bożym miłosierdziu. Pan Jezus chciał, aby każdy, kto spojrzy na ten 
obraz, pamiętał, że Bóg kocha wszystkich ludzi i chętnie im przebacza złe czyny, jeśli tylko ich żałują i 
pragną się z Nim spotkać. 

 

Odpowiedzmy: 

 

- Jak wyglądał życie małej Helenki? 

- Jakie imię otrzymała Helenka, gdy została siostrą zakonną? 



- Kogo zobaczyła siostra Faustyna podczas modlitwy? 

- O czym miała przypomnieć ludziom? 

- Co Pan Jezus polecił namalować? 

 

    

   Jezus kazał namalować siebie na obrazie, bo chciał, abyśmy pamiętali o Jego wielkiej miłości. 
Patrząc na obraz, mamy wrażenie, że Jezus idzie w naszą stronę i wyciąga prawą dłoń, aby nas 
pobłogosławić. Lewą ręką wskazuje na swoje serce. Dwa promienie wychodzące z Jego serca mają 
różne kolory: jeden jest blady (jasnoniebieski), a drugi czerwony. Jasny promień przypomina wodę, 
którą zostaliśmy polani podczas chrztu. Staliśmy się wtedy dziećmi Boga. Kolor czerwony oznacza 
krew Jezusa, którą z miłości do nas przelał na krzyżu. Czerwony promień przypomina nam, jak bardzo 
Bóg kocha każdego człowieka. Pod obrazem jest napis JEZU UFAM TOBIE. abyśmy zawsze pamiętali o 
obecności Jezusa w naszych sercach. 

 

Teraz zaśpiewajcie DZIECI piosenkę: 

 

CI, CO ZAUFALI PANU, 

ODZYSKUJĄ SIŁY, 

OTRZYMUJĄ SKRZYDŁA JAK ORŁY, 

BIEGNĄ BEZ ZMĘCZENIA. 

 

Zakończmy modlitwą: JEZU UFAM TOBIE. 

 

Katecheza 

 

Temat: Pan Jezus przypomina o Bożym miłosierdziu. 

 

Dzisiaj proponuję obejrzeć film: 

 

Święta Faustyna - z serii Aureola YouTube 

 

oraz 

 

nauczyć się piosenki: 



Nie, nie boję się niczego - św. Faustyna Aureola YouTube 

( Łukasz Golec i Promyczki )  

 

Szczęść Boże! 

 

Elżbieta Sztenderewicz 

     


