RELIGIA (6-17 kwietnia) 2 tematy
Kl. IA
Temat: Życie narodu polskiego splecione z życiem Kościoła. (16 kwietnia)

Od czasów przyjęcia chrztu przez Polskę w 966r. wiara w Chrystusa nieprzerwanie
towarzyszy narodowi polskiemu. Przetrwała ona najtrudniejsze próby.
„Niełatwa jest ta polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich
tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania.
To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych – łączyło się z
cierpieniem, co więcej: z zagrożeniem, czasami wręcz śmiertelnym. Wiadomo, że przez
blisko sto dwadzieścia pięć lat imię Polski nie tylko nie widniało na politycznej mapie
Europy, ale próbowano wykorzenić samą polskość z serc i z języka jej synów i córek.
Wyzwania dziejowe dokonują się przez ludzi. My o tym doskonale wiemy. Równocześnie
jednak wierzymy, że poprzez to, co czynią ludzie, urzeczywistnia się jakieś “wyzwanie”
Opatrzności, która rządzi światem. Pismo Święte mówi nam na różnych miejscach także o
tym, jak “złoto próbuje się w ogniu”. Podobne do tego są też “próby”, przez które przechodzą
ludzie i społeczeństwa.” (Jan Paweł II)
Ufam, że pamiętacie z lekcji historii wydarzenia z życia Kościoła, świadczące o jego
integrujących działaniach w XVIII i XIX wieku. Przypomnijcie sobie osoby i podejmowane
przez nich działania, które wniosły wkład w życie społeczne, polityczne i narodowe.
Czynnikiem motywującym ich działania patriotyczne była wiara.

Temat: Jak otrzymać Boże Miłosierdzie? (17 kwietnia)
Zbliżamy się do pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania
Pańskiego. Na prośbę Pana Jezusa w tym dniu obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus ukazujący się siostrze Faustynie obiecał jej, że będzie udzielał ludziom obficie swojego
miłosierdzia poprzez:
⦁

Kontemplację obrazu „Jezu, ufam Tobie”

⦁

Odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia

⦁

Modlitwę, choćby bardzo krótką, w godzinie śmierci Jezusa (g. 15.00)

⦁

Szczególne świętowanie i uwielbianie miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy.

OBRAZ ‘JEZU, UFAM TOBIE’ (Dzienniczek Siostry Faustyny 47, 48, 299, 327, 570)

1

GODZINA MIŁOSIERDZIA (Dz. 1320, 1572)

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (Dz. 476, 1541, 1731)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (Dz. 299, 300, 699)

„Dzienniczka” św. Siostry Faustyny - Konkordancja do ...
www.faustyna.pl › zmbm › konkordancja-do-dzienniczka-sw-siostry-...
niepokój rozwieje się jak mgła przed promieniem słońca. 299, spowiednik kazał mi się zapytać Pana
Jezusa, co oznaczają te dwa promienie... 299, Te dwa ...

Święta Siostra Faustyna - fragmenty z Dzienniczka - Katolicki.net
www.katolicki.net › droga-do-boga › droga-do-boga-dzienniczek
Córko moja, jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną; kapłanem się
tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, ...

Cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny | Stacja7.pl
stacja7.pl › swieci › dzienniczek-faustyny-cytaty-do-pobrania
21 kwi 2017 - Cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny. "O Boże, czyż ... Niebo i ziemia może się
odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże. (Dz 72) ...
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