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Religia
15.04.2020 i 16.04.2020
Temat. Pan Jezus nam przebacza. (temat 30)
Opis zajęć. Pomódl się „Aktem wiary”. Dzisiejsza katecheza jest bogata w treść, więc rozłożyłam ją
na dwie jednostki lekcyjne. Za kilka dni będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, dlatego dziś dowiemy
się, co to znaczy, że Pan Bóg jest miłosierny, jak powstał obraz Jezusa Miłosiernego oraz poznamy
nową modlitwę „Akt żalu”.
Otwórz ćwiczeniówkę na str. 54, obejrzyj obrazki i uważnie posłuchaj. Ta zakonnica to święta
siostra Faustyna Kowalska. Żyła w Polsce w czasach, gdy ludzie uważali, że Pan Bóg jest surowy i
zanim przebaczy człowiekowi grzechy (tj. zło), najpierw go karze. Pan Jezus ukazał się Faustynie
(obrazek 1) i powiedział jej, że przebacza grzesznikom i wcale nie musi ich karać. Faustynka
zrozumiała, że Pana Boga nie można się tylko bać, ale trzeba Go kochać. Pan Jezus poprosił ją, by
powstał Jego obraz. Udała się więc do księdza Michała Sopoćko, któremu wszystko opowiedziała i
razem poszli do malarza (obrazek 2). Faustynka opowiadała malarzowi, jak wygląda Pan Jezus, a on
tworzył dzieło (obrazek 3). Tak powstał Obraz Jezusa Miłosiernego. Po śmierci na krzyżu żołnierz
przebił włócznią serce Jezusa, z którego wypłynęły krew i woda, dlatego z serca Jezusa wydobywają
się dwa promienie (obrazek 4). Kolor bladoniebieski (z prawej na rys.) oznacza wodę, która obmywa
duszę z grzechów, a czerwony (z lewej) krew, którą przelał z miłości na krzyżu. Obraz był podpisany:
Jezu, ufam Tobie! Dziś modli się do niego wiele osób na całym świecie. Prosi o zdrowie,
o przebaczenie grzechów, o pomoc. Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie mu pomagać.
Czy potrafiłbyś ustnie odpowiedzieć: Jak ma na imię zakonnica z obrazka? Kto jej się ukazał? O co ją
poprosił? Jakiego koloru promienie wychodzą z serca Pana Jezusa?
(Odp. Faustyna; Pan Jezus; o namalowanie obrazu, bladoniebieski i czerwony).

Otwórz podręcznik na str. 84 i 85 (temat 30). Przeczytaj pytanie na czerwono. Odpowiedź brzmi:
Pan Jezus nam przebacza, bo nas kocha! Spójrz na tego człowieka, przeczytaj, co Pan Jezus do
Niego mówi. Ten pan był bardzo chory i nieszczęśliwy. Pan Jezus nie tylko uzdrowił jego ciało, ale
również serce. Przebaczył wszystkie jego grzechy i znów był szczęśliwy! Jak myślisz, czy Jezus
przebaczyłby, gdyby człowiek popełnił ten sam grzech jeszcze raz? Tak! Pan Bóg przebacza nam
zawsze, gdy żałujemy i prosimy o przebaczenie. Spójrz na ilustrację na str. 85 i pytanie u góry.
Możemy poprosić o przebaczenie Pana Jezusa w konfesjonale (ale na razie musisz zaczekać jeszcze
dwa lata), na Mszy Świętej (np. bijemy się wtedy w piersi) oraz w modlitwie z zielonej ramki.
Odmawiamy ją, gdy chcemy przeprosić Pana Boga.
Podsumowanie. Pan Bóg jest miłosierny. Kocha ludzi. Czeka na każdego ze swoim przebaczeniem,
kto potrafi przyznać się do złego i szczerze żałuje. Obraz Jezusa Miłosiernego powstał na życzenie
Pana Jezusa, który ukazywał się świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Pan Bóg przebacza nam
grzechy w spowiedzi, w czasie Mszy Świętej i modlitwy.

Zachęcam do obejrzenia poniższego filmiku (choćby podanych niżej fragmentów).
Kto nie ma czasu na całość, gorąco polecam od 7:41 ( ze wstępem) do 11:15 lub od ok. 9:00 do

http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/klasa%201b_archiwum_do_08.04.2020.pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Angielski%2C%20klasa%201B%2C%2015.04.2020.ODT
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11:15 - właściwa animacja o św. Faustynie. (Na końcu filmu jest ładna piosenka z radosnym
refrenem).
Św. Faustyna - z serii "Aureola - od Stanisława do Karola" - film nie tylko dla dzieci...
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ

Praca domowa.
Przepisz do zeszytu (z podręcznika, str. 85) Akt żalu i naucz się go czytać.

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ

