
Dzień dobry ! 
 
Szczęść Boże! 

 
Serdecznie witamy rodziców i uczniów na kolejnej katechezie. 
 
Cieszymy się z tego że, dzisiaj jesteście z nami ... 
 
Modlitwą na początku katechezy  jest piosenka :" Nie ma innego jak Jezus" 
 
https://youtu.be/64Qi-7FOl2o 

 
Można śpiewając piosenkę gestami przekazywać jej treść.. 
 
 
Tematem dzisiejszej lekcji jest "Miłosierdzie Boże" 
 
 
Czasem zastanawiamy się nad tym jaki Jezus jest ?..... 
 
Na dzisiejszej lekcji odpowiemy na to pytanie... 
 
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
 
Co oznacza wyraz "miłosierdzie"? 
 
Słowo "miłosierdzie" oznacza to że, Bóg pochyla się z miłością i dobrocią nad człowiekiem 
potrzebującym wsparcia. 
 
Siostra Faustyna Kowalska bardzo kochała Jezusa i miała z Nim bliski kontakt. 
 
Jezus często mówił do niej. Wszystko co słyszała od Jezusa spisywała w swoim 
Dzienniczku. 
 
Jezus powiedział  siostrze Faustynie żeby mówiła światu o Jego Miłosierdziu i o Jego 
Miłości. 
 
Jedną z próśb Jezusa było namalowanie obrazu, na którym Jezus błogosławi wszystkim 
ludziom.  
 
Siostra Faustyna spełniła prośbę Jezusa poszukała malarza, który namalował obraz Jezusa 
Miłosiernego. 
 
Tak wygląda obraz Bożego Miłosierdzia : 
https://images.app.goo.gl/wp9vQtTaUde8qk158 

 
Teraz każdy będzie miał możliwość pokolorować obrazek Jezusa Miłosiernego 
 
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-736-Jezus-Milosierny-Jezu-ufam-
Tobie.html 
 
O miłości Bożej mówi fragment z Pisma Świętego : 

https://youtu.be/64Qi-7FOl2o
https://images.app.goo.gl/wp9vQtTaUde8qk158
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-736-Jezus-Milosierny-Jezu-ufam-Tobie.html
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-736-Jezus-Milosierny-Jezu-ufam-Tobie.html


 
"W tym przejawia się miłość,  
 
że nie my umiłowaliśmy Boga,  
 
ale że On sam nas umiłował (1 J 4, 9-10). " 
 
Bóg pierwszy każdego człowieka zaczął kochać i kocha nas zawsze... 
 
Odpowiedzią na pytanie, które zadaliśmy na początku lekcji  jest zdanie, które dzisiaj 
zapiszemy: 
 
Jezus jest Miłosierny i każdy człowiek jest dla Niego ważny. 

 
Modlitwą na zakończenie katechezy będą piosenki z elementem gestu: 

 
"Raduje się dusza ma"https://youtu.be/37zabtJn1H0 

 
"Niebo jest w sercu mym" https://youtu.be/OU6hVoYqzls 

 
 
Chętni mogą skorzystać z dodatkowych zajęć dotyczących siostry Faustyny Kowalskiej 
i Miłosierdzia Bożego. 
 
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-
katecheza-dla-dzieci-mlodszych 

lub 
https://view.genial.ly/5e962151d82ffd0dbffc9309/interactive-image-faustyna-kowalska 

 
Pamiętacie ? Realizujemy projekt związany z św. Papieżem Janem Pawłem II , dlatego też 
zapraszamy do wykonania dodatkowej pracy związanej z św. Janem Pawłem II i Jezusem 
Miłosiernym..Obrazek można pokolorować, lub wykleić skrawkami kolorowego papieru. 

Oto link do kolorowanki: 
https://images.app.goo.gl/SeMsJPtG8rxAKYST6 

 
Czekamy na zdjęcia Waszych prac prześlijcie je na adres: lucjazzabrza@interia.pl 
 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w realizacji katechezy. 
 
Pozdrawiamy wszystkich z pamięcią modlitewną – Katecheci 
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