Temat: Siostra Faustyna Apostołka Miłosierdzia Bożego
“O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.”
(Dz.951)
Te słowa wypowiedziała siostra Faustyna, by wraz z nią i wszystkimi ludźmi uwielbić niepojętą
i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznawać, że nie ma dla
człowieka innego źródła nadziei, jak Miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam
Tobie.
Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905r w wielodzietnej rodzinie chłopskiej we wsi
Głogowiec k. Łodzi. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata. Mając 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Pracowała w kuchni, ogrodzie, przy furcie. Pan Jezus powierzył jej misję
przypominania światu prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Siostra Faustyna swoje życie
złożyła za grzeszników i z tego tytułu doznawała też różnych cierpień.
Papież Jan Paweł II w 2000r włącza ją w poczet świętych a w 2002r poświęcił kościół ku czci
Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.
Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie, koronkę jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie
gniewu Bożego. Odmawiający tę koronkę oﬁarują Bogu Ojcu “Ciało i Krew “Jezusa Chrystusa na
przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata, a jednocząc się z oﬁarą Jezusa, odwołują się
do miłości Boga. Pan Jezus obiecał, że kto będzie odmawiał tę koronkę, to ogarnie go miłosierdzie, a
szczególnie w godzinie śmierci.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku
Ojcze nasz ....., Zdrowaś Maryjo......, Wierzę w Boga....
Na dużych paciorkach (1 raz))
Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci Ciało i Krew
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
a Pana naszego Jezusa Chrystusa


na przebłaganie za grzech nasze i całego świata
Na małych paciorkach (10razy)
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

Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego (lub jej część), prosząc Boga wraz z Janem Pawłem II
o wyobraźnię miłosierdzia dla wszystkich chrześcijan, zwłaszcza chorych i umierających.

Obejrzyj bajkę na youtube. “Moja katolicka rodzina. Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże”.

Temat: Bądźmy świadkami Miłosierdzia Bożego
Misją Chrystusa na ziemi było objawienie miłości Boga względem człowieka. Chrystus chcąc
przedłużyć tą misję założył Kościół. Bóg przemawia do nas przez drugiego człowieka. Aby
przypomnieć nam o swojej miłości posłużył się świętą siostrą Faustyną, która żyła wśród nas. Bóg nie
przestaje kochać człowieka, nawet wtedy, gdy grzeszy, lecz jeszcze bardziej stara się o niej zapewnić.
Kiedy miłość Boga kieruje się do grzesznika nazywa się miłosierdziem. O Bożym miłosierdziu
całemu światu przypomina siostra Faustyna Kowalska, którą Pan Jezus wybrał na swoją sekretarkę.
Miała ona poprzez swój dzienniczek, który pisała ogłosić całemu światu, jak miłosierny jest Bóg w
stosunku do grzeszników.
Aby być świadkami Miłosierdzia Bożego, powinniśmy przezwyciężać wszelkie zło w sobie:




Odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
Wykonywać przynajmniej jeden akt miłości bliźniego z miłości do Boga
Adorować Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca

Aby modlitwy nasze były wysłuchane muszą być spełnione następujące warunki: modlitwa powinna
być skierowana do Jezusa, najlepiej o godzinie trzeciej po południu i należy odwoływać się do zasług
męki Pana Jezusa.
Praca domowa: Napisz, który kościół w Piotrkowie Trybunalskim jest pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego (przy jakiej ulicy i krótko opisz).

