
Środa 14 kwietnia 

Temat: Pan Jezus przypomina o Bożym miłosierdziu 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochani, w ubiegłą niedzielę obchodziliśmy w kościele Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego. 

Co to jest miłosierdzie? 

 

Bóg Ojciec kocha nas wielką miłością i nawet jeżeli czynimy coś niedobrego, to 

On nam przebacza, bo chce, abyśmy żyli z Nim w przyjaźni. Bóg zawsze czeka na 

każdego człowieka, który potrafi przyznać się do złego i szczerze żałuje. 

Właśnie taką miłość Boga nazywamy miłosierdziem. Jego miłość do nas będzie 

trwać zawsze. Pan Jezus przypomniał ludziom prawdę o miłosierdziu Bożym. 

Pomogła mu w tym św. siostra Faustyna Kowalska. 

 

Obejrzyjcie filmik: 

Nie, nie boję się niczego - Św. Faustyna (Aureola - od Stanisława do Karola) - 

YouTube 

 

Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby namalowano obraz z Jego postacią. 

Po śmierci na krzyżu żołnierz przebił serce Pana Jezusa włócznią. Wypłynęły z 

niego krew i woda. Do nich nawiązują promienie na obrazie. Kolor bladoniebieski 

(bardzo jasny) to symbol wody, która podczas chrztu obmywa duszę z grzechów. 

Czerwień oznacza krew Pana Jezusa, którą z miłości przelał na krzyżu za nasze 

złe czyny. 

 

Gdy Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie, polecił jej przekazać wszystkim, 

że pragnie, aby została ustanowiona Uroczystość Miłosierdzia Bożego. 

Prośba Pana Jezusa została spełniona - uroczystość tę obchodzimy tydzień po 

Niedzieli Zmartwychwstania. 

 

Posłuchajcie: 

Jezu Ufam Tobie, Jezu Kocham Cie - YouTube 

 

Każdy z nas powinien być miłosierny i na wzór Boga umieć przebaczać tym, 

https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
https://www.youtube.com/watch?v=-v7vizibhI8
https://www.youtube.com/watch?v=BW7yvOwRC0A


którzy nam zrobili coś przykrego. Prawda ta jest zawarta w modlitwie Ojcze nasz, 

którą często odmawiamy, o czym mówiliśmy już na poprzednich katechezach. 

Zadanie dla chętnych – kolorowanka: bible-coloring-sheets-8.jpg (720×1109) 

(prntr.com) podpiszcie obraz słowami: Jezu, ufam Tobie. Tutaj wzór: jezus 

miłosierny kolorowanka - Bing images 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Z Panem Bogiem! 

Czwartek 15 kwietnia 

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Po zmartwychwstaniu 

ukazywał się uczniom. Spotykał się z nimi, rozmawiał, mówił im, co mają dalej 

robić. Trwało to 40 dni. Co wydarzyło się po 40 dniach? 

Jezus i Jego uczniowie stanęli na Górze Oliwnej. Jezus podniósł ręce i 

pobłogosławił uczniom, a kiedy to uczynił, uniósł się do nieba. Na niebie pojawił 

się obłok, który zasłonił Jezusa, a uczniowie usłyszeli, że ktoś do nich mówi: 

- Dlaczego wpatrujecie się w niebo? 

Uczniowie oderwali wzrok od chmury, która zakryła Jezusa, i zobaczyli 

dwóch aniołów w białych szatach. 

- Nie smućcie się – powiedział jeden z nich – Jezus, który został wzięty do 

nieba, powróci na ziemię. 

Powróci! Uczniowie wiedzieli, że to, co usłyszeli od aniołów jest prawdą. 

Gdy nadejdzie czas, Jezus powróci, tak jak obiecał, by wziąć do nieba tych, którzy 

w Niego uwierzyli. Wysławiając Boga i Jego Syna, uczniowie z wielką radością 

udali się do Jerozolimy. 

Wracając z góry, uczniowie przypominali sobie nawzajem słowa Pana Jezusa 

i to, co mówili aniołowie. Pan Jezus odszedł do nieba, które nazywał domem 

swojego Ojca. Kiedyś  powróci, aby nas tam zabrać ze sobą, bo chce, abyśmy byli 

z Nim w niebie. 

Kto naśladuje Jezusa, zbliża się do nieba! 

Jezus do nieba wstąpił przed laty, 

Mnie też prowadzi do domu Taty. 
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Dla chętnych kolorowanka - jezus wstąpił do nieba kolorowanka - Bing 

images 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Z Panem Bogiem! 
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