
Religia kl. 6 27.04 temat 37: Jezu, ufam Tobie w obliczu miłosierdzia.  

Drodzy uczniowie,  

1. Zacznijmy od piosenki: (myślę, że nie znacie) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8glLw4m3hI&list=RDnQxuNRl-Lp8&index=13 

2. Już wiecie o czym dzisiaj mówimy: o Bożym Miłosierdziu. 

3. Dla przypomnienia wiadomości, które już posiadacie zróbcie ćw.1 str. 76 (proszę 

przesłać) 

4. Można posłuchać o Bożej miłości: 

https://www.youtube.com/watch?v=MqWIJCNyGBU 

5. Jak wygląda obraz wszyscy doskonale wiecie, zatrzymamy się teraz nad przesłaniem 

tego obrazu: przeczytaj tekst z podręcznika 120-121 i ustnie odpowiedz na pytania:  

– Jaką szatę miał Pan Jezus w widzeniu siostry Faustyny? 

– W jakim geście znajdowała się jedna ręka Jezusa? 

– Gdzie znajdowała się druga ręka? 

– Co wychodziło z uchylenia szaty Jezusa? 

– Jaki podpis miał być na obrazie? 

– Gdzie obraz miał być czczony? 

– Co Jezus obiecał tym, którzy będą czcić ten obraz? 

– O czym przypomina spojrzenie Jezusa z obrazu? 

– Co oznaczają dwa promienie? 

– Który promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze? 

– Który promień oznacza krew, która jest życiem dusz? 

– Jak Jezus nazwał tych, którzy będą żyli w cieniu tych promieni? 

6. Obraz Jezusa Miłosiernego jest znakiem miłości Jezusa. Przez spojrzenie, rany na 

dłoniach, stopach i sercu Zbawiciel przypomina o swoim cierpieniu i śmierci na 

krzyżu za nas dla naszego zbawienia. On z miłości do ludzi wziął na siebie ich 

grzechy i przyjął prawdziwą ludzką śmierć. Obraz jest jak „naczynie”, z którego 

możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia.  

7. Obietnice: Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie 

miłosierny względem bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą 

Bożą. On pomoże nam w pracy nad naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga 

przez miłość. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej śmierci, czyli śmierci w stanie 

łaski uświęcającej. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8glLw4m3hI&list=RDnQxuNRl-Lp8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MqWIJCNyGBU


8. Wykonaj resztę ćwiczeń na str. 76-77 

9. Możesz na koniec posłuchać o Bożej miłości (na góralską nutę): 

https://www.youtube.com/watch?v=nQxuNRl-Lp8 

Proszę o systematyczne przesyłanie zadanych ćwiczeń do wykonania.  

Trwajmy w radości Zmartwychwstania! 

Pozdrawiam. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQxuNRl-Lp8

