
KATECHEZA 

Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego - tzw. Niedziela Biała. 

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...                                                                  

Proszę odmówić modlitwę ,,Ojcze nasz....’’                                                                                     

Chrystus zmartwychwstał .                                                                                            

Prawdziwie zmartwychwstał. ALLELUJA!!!                                                                                                                                                                                                                                               

Drodzy Uczniowie i Drogie Uczennice! 

  Witam Was po Wielkanocy!  

Najbliższa niedziela -19.04.2020r. to NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

Proszę, abyście w tym dniu o godz.15:00 pomodlili się Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. Módlmy się o ustąpienie pandemii koronawirusa. Pan Jezus obiecał 

Św. Siostrze Faustynie wiele łask związanych z tą niedzielą, więc naprawę 

warto!!!  

        

                                  

 Obietnice 

Cześć obrazu  Jezusa  Miłosiernego polega  więc na ufnej modlitwie połączonej 

z aktami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu obrazu Pan Jezus przywiązał 

wielkie obietnice. Już przy pierwszym objawieniu obrazu zapewnił, że dusza, 

która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48), a więc dał obietnicę wiecznego 

zbawienia. Obiecał także duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, 

łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o 



które z ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą. Podaję ludziom naczynie – 

powiedział do Siostry Faustyny – z którym mają przychodzić po łaski do źródła 

miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 

327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma 

przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570). 

Jeszcze za życia Siostra Faustyna otrzymała zapewnienie od Pana Jezusa, że 

obraz ten pociągnie wiele dusz do Boga i przez niego miłosierdzie Boże  działa  

w  duszach  (por. Dz. 1379).  W  kwietniu  1938  roku  zapisała w „Dzienniczku”: 

Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje łask, 

choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego, Bóg otrzymuje chwałę 

przezeń, i wysiłki szatana, i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość. Mimo 

złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone 

będzie przez wszystkie dusze (Dz. 1789). 

Proszę przepisać temat do zeszytu, kliknąć w poniższy link i na jego 

podstawie namalować/wydrukować różaniec oraz napisać, jak modli się 

KORONKĘ. 

Na zakończenie katechezy proszę odmówić: Akt wiary, nadziei, miłości i żalu 

oraz 3 razy ,,Jezu, ufam Tobie.’’ 

 Szczęść Boże                                                                                                                   

Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny 

Z utęsknieniem i wiarą czekam na Białą Niedzielę. 

  

  

  

  

     


