
Religia klasa 5 

Temat:  Ufam Jezusowi wśród życiowych burz - św. Faustyna Kowalska. 
 

1. Modlitwa przed katechezą:  Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły 

nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

2. Katecheza w podręczniku nr 58, str.188 i nr 57 str.191, w zaszycie ćwiczeń 

3. Pan Jezus wzywa każdego z nas do głębszej wiary, do całkowitego zaufania 

Jemu. Mimo różnych burz życiowych i przeciwności, Jezus jest z nami i pragnie nam 

przyjść z pomocą. Ewangelista Marek opisuje sytuację, która się przydarzyła Panu 

jezusowi i uczniom na Jeziorze Galilejskim 

„35 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą 

stronę». 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie 

płynęły z Nim. 37 Naraz zerwał się gwałtowny wicher11. Fale biły w łódź, tak że łódź 

już się napełniała. 38 On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 

powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» 39 On 

wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i 

nastała głęboka cisza. 40 Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 

wam brak wiary?» 41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim 

właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» Mk4,35-41 

 

– jak to jest z moim zaufaniem Panu Bogu, zwłaszcza w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

Pan Jezus powiedział do świętej s. Faustyny Kowalskiej takie słowa:„Pragnę 

zaufania od swych stworzeń,zachęcaj dusze do wielkiej ufności     w niezgłębione 

miłosierdzie moje”(Dzienniczek św. s.Faustyny7424. 

 

◦ Wyszukaj informacje na temat św. s. Faustyny Kowalskiej i napisz   w 

punktach. Zadanie wyślij na adres: marta.lukasiewicz@sp8sanok.pl 
 

◦ Pomódl się ze swoją rodziną Koronką do 

Bożego Miłosierdzia. 

◦ Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
Znak krzyża, Ojcze nas., Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 

Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego 

świata. 

 (10 razy) 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym 

światem. 

Znak krzyża                                                                  Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 
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