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Modlimy sie
o godzinie

15:00

Naucz się Koronki
do Miłosierdzia
Bożego

Biuletyn dla dzieci
Czasem bywa tak, że Jezus, który
jest w niebie przychodzi na ziemię
i pokazuję się jakiejś osobie.
Pewnego razu Jezus przyszedł do
siostry zakonnej, która miała ona
na imię Faustyna.

5.Sprawdź swoją wiedzę na temat siostry Faustyny, zaznaczając prawidłowe
odpowiedzi.

1. Apostołką Bożego miłosierdzia
nazywamy: a) św. Weronikę,

aby: a) mówiła ludziom o miłosierdziu Bożym,

b) św. siostrę Faustynę Kowalską,

b) zachowywała milczenie,

c) św. Jadwigę, królową Polski.

c) więcej pracowała.

2. Siostra Faustyna Kowalska:

6. Siostra Faustyna została kanonizowana

a)pochodziła z ubogiej rodziny rolników,

przez: a) papieża Benedykta XVI,

b)była szlachcianką,

b) papieża Franciszka, c)

c)pochodziła z bogatego rodu.

papieża Jana Pawła II.

5. Pan Jezus polecił siostrze Faustynie,

3. Siostra Faustyna
napisała: a) pamiętnik,

7. Grób siostry Faustyny znajduje się w:

b) kronikę,
c) „Dzienniczek”.

b)Krakowie-Łagiewnikach,

a)Częstochowie,
c)Warszawie.

4. W „Dzienniczku” znajdujemy

8. Sposobami uczczenia Bożego miłosierdzia

opis: a) pięknych krajobrazów,

prze-kazanymi przez siostrę Faustynę, są:

b) spotkań siostry Faustyny z Panem

a) godzina miłosierdzia, święto miłosierdzia, Koronka

Jezusem, c) pracy w ogrodzie klasztornym.

do Bożego miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego,
b) post, modlitwa, jałmużna, c)
pielgrzymka, litania, różaniec.

Pokoloruj obrazek

Jezus wyglądał tak jak na tym obrazie. Jedną rękę miał wzniesioną, jak
do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty, z której wychodziły dwa
promienie, biały i czerwony. Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała
wszystkim ludziom, że Bóg jest dobry, miłosierny, że kocha
wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które popełniają, jeśli
przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił też,
że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry
dla wszystkich ludzi.

2. Uporządkuj alfabetycznie litery w nawiasach i przepisz wyrazy
znajdujące się przy nich w linie poniżej. Przeczytaj jedną z obietnic
Pana Jezusa dla tych, którzy będą odmawiali koronkę do
miłosierdzia Bożego

(H) będą
(R) w życiu,
(T) a szczególnie (A) „Dusze,
(O) moje
(W) w śmierci

(M) miłosierdzie (C) które
(F) odmawiać
(Z) godzinie”.
(P) ogarnie ich (K) tę koronkę,

„ ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ”
(s. Faustyna, „Dzienniczek”, 754)

1. Jednym z zadań powierzonych siostrze Faustynie było namalowanie
obrazu. Pokoloruj promienie, które wchodzą z serca Pana Jezusa, i
dopisz słowa, które znajdują się pod obrazem Jezusa Miłosiernego.
Film - https://www.youtube.com/watch?v=WQPLAAQowmE
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y
Piosenka „ Jezu, ufam Tobie” https://www.youtube.com/watch?v=BW7yvOwRC0A

