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Ks. Paweł Mendyk 

SP8: Religia - klasa 3b       

 

Temat katechezy: 

Wielki Tydzień: Niedziela Bożego Miłosierdzia. 

 

 

1. Modlitwa przed katechezą:  

Znak krzyża, „Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i 

zdolności, aby ta nauka była z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana 

Naszego. Amen” 

 

 

2. Wprowadzenie:  
Moim drodzy, przed nami Triduum Paschalne i największe i 

najważniejsze obchody dot. naszej wiary: męka , śmierć i 

zmartwychwstanie Pana Jezusa. Te wydarzenia mówią nam o 

wielkiej Miłości Boga Ojca do każdego z nas, ponieważ Bóg chce 

nas wykupić z pod panowania zła, grzechu. Dziś chcemy skupić się 

na największym atrybucie Pana Boga – MIŁOŚCI, a dokładnie 

MIŁOSIERDZIU. W związku z tym że kolejna niedziela będzie 

świętego Bożego Miłosierdzia , dziś dowiemy się troszkę na ten 

temat. 

  

 

3. Sytuacja egzystencjalna: 

 Powrót syna marnotrawnego został wykonany przez Rembrandta Harmensza van Rija w XVII w. 

Nawiązuje on do Przypowieści o synu marnotrawnym. Malarz przedstawił na nim młodszego syna , 

który wrócił do swojego ojca. Na pierwszym planie obrazu znajduję się chłopak ubrany w skromną , 

pożółkłą i zniszczoną szatę przepasaną sznurem , do którego przyczepiony jest nóż oraz ojciec, któ-

ry jest ubrany w bardzo ozdobną szatę. Na twarzy ojca widać radość i ulgę oraz przemijającą z cza-

sem tęsknotę za synem. Wyraz twarzy syna jest niewidoczny, gdyż twarz ma wtuloną w pierś ojca. 

Z prawej strony widać mężczyznę, podobnie ubranego jak ojciec; w czerwoną szatę. Można przy-

puszczać, że jest to drugi z synów. Jego zmarszczone brwi mogą symbolizować złość i zazdrość. Na 

drugim planie znajduje się mężczyzna i kobieta, którzy przyglądają się temu zdarzeniu. Mężczyzna 

patrzy na ojca ze zdumieniem. Ma założoną nogę na nogę. Ledwo widoczna w głębi kobieta być 

może jest służącą. Wśród obecnych na obrazie panuje refleksja, zaduma i wzruszenie tą sytuacją. 

Na pierwszym planie dominują barwy jasne, żółte i czerwone. Drugi plan jest ukazany w ciemno-

ściach, światło pada na pierwszy plan (syna i ojca), a cień na dalszy plan. 

Tytuł obrazu powrót syna marnotrawnego w pełni oddaje sytuacje na nim się znajdującą. Obraz 

mówi nam, że wszystkie popełnione grzechy Bóg, który jest ukazany na obrazie w postaci Ojca, 

nam wybaczy , tylko trzeba za nie żałować. Obraz ten, wzbudza w człowieku refleksje i potwierdza 

w nam Miłość Boga do każdego człowieka (swojego dziecka). 
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 Wyjaśnienie historii s. Faustyny: 

 
Lecz i w dzisiejszych czasach sam Pan Jezus mówi nam o  
MIŁOSIERDZIU. A dokładnie przez młodą Helenę Kowalską, która bardzo mocno odczuwała bli-
skość z Panem Jezusem a z czasem wstąpiła do zakonu przyjmując imię Faustyna. 
 
 
 _________ Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako 

trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze 

wsi Głogowiec. Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy 

się kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzę-

dzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i nie-

wykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosier-

dzia. 

 _________ Nim to zadanie otrzymała- przeszła przez rozliczne doświadczenia, 

uciski i strapienia. Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny chłop-

skiej, Głogowcu koło Turka. 

W dzieciństwie musiała więc ciężko pracować, do szkoły podstawowej uczęszczała tylko przez 3 

zimny, by nauczyć się jedynie czytać, pisać i nieco rachować. W 16 roku życia podejmuje prac za-

robkowych jako pomoc domowa. 

 _________ W 20 r. Życia po wielu trudnościach wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-

łosierdzia i przeżyła tam 13 lat. Pracowała w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy furcie, w kilku do-

mach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i Krakowie. 
 _________ Doświadczała prób Krzyży, przechodziła oschłości wewnętrz-

ne, silne pokusy przeciw wierze, poczucie całkowitego odrzucenia przez 

Boga, a także choroby I niezrozumienie ze strony otoczenia. Z jej dzien-

niczka dowiadujemy się, ze w czasie prywatnego objawienia w Płocku 

22.02. 1931 r. otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by szerzyła kult Miło-

sierdzia Bożego, oraz postarała się o namalowanie obrazu Pana Jezusa 

Miłosiernego, ze wzoru jakiego widziała. Przeszedłszy przez wiele do-

świadczeń i chorobę gruźlicy płuc, 5 pazdziernika 1938r odchodzi do Pana 

po nagrodę wieczną- zgodnie z zapowiedzi w 33r.- życia. 

 

 _________ Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła I sięgała daleko poza granice kraju. 

Ukoronowaniem tego jest beatyfikacja w Rzymie dn. 18.04.1993 r. przez Ojca- Św, Jana-Pawła II, a 

następnie kanonizacja 30.04.2000 r. 

 _________ Do Sanktuarium w Krakowie- Łagiewnikach, gdzie znajduje się osławiony obraz Jezu-

sa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by w 

tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypruszać sobie łaski. 

 _________ Na czym polega to posłannictwo? Na przypomnieniu zawsze aktualnej prawdy wiary, 

Jej świadectwa życia, słowa i modlitwy i ufności. Pismo św. Potwierdza powyższe orzeczenie: " 

Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się "/Mk6/. 

 _________ Świętość życia siostry Faustyny I heroiczność jej cnót jest najlepszym dowodem potęgi 

i skuteczności działania Bożego Miłosierdzia w duszy wiernej natchnieniom Ducha Św. Pan Jezus 

przypomina przez s. Faustynę, co ostatecznie będzie się liczyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże I 
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Miłosierdzie nasze. S. Faustyna, odkrywając na nowo Boga bogatego w miłosierdzie, prowadzi nas 

na znane i nieznane drogi przystępu i doświadczenia Miłosierdzia Bożego. Całym swym życiem 

wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by żyć ży-

wym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych. 

 _________ To warunki jakie Pan Jezus stawiał S. Faustynie. Żywa 

pamięci o S. Faustynie, i rozliczne cuda zdziałane za Jej wstawiennic-

twem stały się podstawą do wzniesienia Jej na ołtarze, najpierw jako 

błogosławioną,, a w roku Jubileuszu 2000, 30 kwietnia ogłoszenie Jej 

święta przez Jana Pawla II. Uroczystość odbyła się w Krakowie i na 

placu św. Piotra w Rzymie-równocześnie za pomocą telemostu TV. Tak 

zaangażowany autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w osobie 

Jana Pawła II w posłannictwo S. Faustyny, zobowiązuje nas synów i 

córki Kościoła do jej pełniejszego otwarcia się na to posłannictwo i 

docieranie z nim do wszystkich dusz, zwłaszcza grzesznych i strapio-

nych. 

 

Wszystkie rozmowy jakich doświadczyła i odbyła siostra 

Faustyna podzczas objawień z Panem Jezusem zapisała w 

swoim prywatnym dzienniczku. A który po latach został 

wydany dla wszystkich wiernych. W nim to możemy do-

wiedzieć się wszystkiego o życiu św. Siostry Faustyny jak 

i odczytać słowa jakie Pan Jezus skierował do nas przez jej 

osobę: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miłosierdzie Boże – w teologii chrześcijańskiej główna prawda wiary i największy z przymio-
tów Boga, polegający przede wszystkim na przebaczeniu grzesznikom. 
 
Dlatego w Niedziele Miłosierdzia Bożego, która wypada w tym roku na 19 kwietnia, daje nam 

możliwość uzyskania Odpustu zupełnego. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest. Jenak  

potrzebne jest spełnienie pewnych warunków:  

1)      brak przywiązania do grzechu, także powszedniego, 

2)      bycie w stanie łaski uświęcającej, 

3)      przyjęcie Komunii świętej, 

4)      odmówienie modlitw „Ojcze nasz” oraz „Zdrowaś Mario” w intencjach Ojca świętego  

(w kwietniu te intencje to „Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem 

życia” oraz „Aby Kościoły misyjne były znakami i instrumentami nadziei i zmartwychwstania”. 
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Read more: https://www.pch24.pl/odpust-zupelny-w-uroczystosc-bozego-milosierdzia,13911,i.html:   
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kolorowanka dla chętnych. 

 

Bajka o św. Siostrze Faustynie: https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y 

 

 

wszelkie pytania proszę kierować do mnie przez profil na FB: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006652296394 

 

 

 

Pozdrawiam: ks. Paweł  
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