T. Kult Bożego Miłosierdzia
Co to jest MIŁOSIERDZIE.? To bardzo ważna cecha Pana Boga.
Pan Jezus poprosił pewną siostrę zakonną o imieniu Faustyna, aby namalowała obraz Bożego Miłosierdzia. Ta siostra
zakonna, która pochodziła z Polski,urodziła się w naszym województwie łódzkim, otrzymała wielki dar od Pana Jezusa,
bo mogła Go widzieć, rozmawiała z Nim, słyszała Go. I to wszystko opisała w swoim pamiętniku, który nazywa się
„Dzienniczek św. siostry Faustyny”. Pan Jezus prosił, aby opowiadała wszystkim ludziom, o tym, że Pan Bóg bardzo
kocha każdego człowieka, również grzesznika i bardzo pragnie, aby się nawrócił, poprawił. Pragnie, aby ludzie często
mówili słowa, które są napisane pod obrazem „Jezu ufam Tobie”.
Kiedy patrzymy na obraz Bożego Miłosierdzia widzimy jedną rękę Jezusa uniesioną do błogosławieństwa, a drugą ręką
Pan Jezus wskazuje na Swoje Serce, jako na źródło łaski. Krew i Woda, wypływające z przebitego Serca Pana Jezusa
to symbol cierpienia i szczęścia. Pan Jezus obiecał św. s. Faustynie i prosił, aby to przekazała ludziom, że kto będzie
pobożnie modlił się przed tym obrazem nie umrze w grzechu, będzie zbawiony (Dz. nr 48) 8.
Święty Jan Paweł II ogłosił I niedzielę po Wielkanoc y Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym roku przypada ona w
niedzielę 19.04.
W naszym mieście mamy kościół parafialny pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i relikwie św. Faustyny Kowalskiej
przy u. Łódzkiej. Przed kościołem stoi figurka Pana Jezusa Miłosiernego i św. siostry Faustyny.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15 oo Bożego odmówcie koronkę do Miłosierdzia Bożego, a jeśli nie potraficie pomódlcie się słowami „Dla Jego Bolesnej Męki - miej Miłosierdzie dla nas i dla całego świata”.
Praca domowa dla chętnych: możecie spróbować samodzielnie narysować na kartce z bloku rysunkowego obraz Pana
Jezusa miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”.
Zachęcam do obejrzenia bajki o siostrze Faustynie:
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y
T. Jak odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia
Na następnej stronie zamieściłam jako załącznik koronkę do Bożego
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