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17.04.2020 -- MIŁOSIERDZIE BOŻE
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!
Alleluja Jezus żyje !!! Jednak żyje, wstał z grobu ! pokonał śmierć ! żyje i jest z nami! Była wielka radość – i
dla tych ludzi którzy żyli w czasach Pana Jezusa, i dla nas którzy wiemy, wierzymy i pamiętamy o tym
cudownym wydarzeniu. Właśnie minęło świętowanie cudu Wielkiej Nocy. A może zaśpiewacie,, Bóg nie
umarł Jezus żyje” ? Co się dalej wydarzyło opowiem Wam innym razem.
Dzisiaj przeniesiemy się w nasze czasy. Od zmartwychwstanie Pana Jezusa minęło prawie 2000 lat. W tym
czasie powstał Kościół święty chrześcijan. Przypomnijcie sobie jak opowiadałam o Sakramencie Chrztu św.
Powstawały nowe państwa , narody, było dużo wojen . Rozwinęła się nauka i sztuka, powstały wspaniałe
miasta i budowle. Wymyślono wiele wynalazków ułatwiających ludziom życie. Ale najważniejsze to, to że
cały czas była, rozrastała się Wiara w Boga którą przekazał nam Pan Jezus. Całe narody przyjmowały chrzest
i wierzyły tak jak my –W Boga Ojca, i Jego Syna Jezusa, i w Ducha Świętego. Ludzie wierzyli, modlili się,
starali się postępować dobrze , ale często zapominali o modlitwie, dobrym postępowaniu . Wielu żyło tak ,
a i dziś wielu tak żyje jakby Boga nie było, bo tak im wygodnie. Ale Bóg nie pozostawia swoich dzieci
samych . Od czasu do czasu wybiera sobie jakąś osobę przez którą przekazuje upomnienie i przypomnienie
.Ludzie macie cząstkę mnie w sobie, w postaci duszy nieśmiertelnej. Nawróćcie się na dobro i pamiętajcie
że Ja was widzę, słyszę i bardzo kocham. Zawsze nie tylko w niedzielę i święta. Zawsze !!!
I tak stało się 100 lat temu. 100 lat temu w Polsce urodziła się dziewczynka. Rodzice dali jej imię Helena. Jej
historia dzieciństwa i młodości jest bardzo ciekawa, ale muszę Wam opowiedzieć co się stało jak była
dorosła. Helena wstąpiła do zakonu i została zakonnicą. W zakonie przybrała nowe imię Faustyna. Dużo
pracowała i dużo modliła się. Miała tą łaskę że ukazywał się jej Pan Jezus. Wiele razy, i rozmawiał z nią.
Nawet kazał jej by zapisywała te rozmowy. Te zapiski przetrwały do dziś i nazywamy je ,,Dzienniczek siostry
Faustyny”. Pewnego dnia Pan Jezus ukazał się Faustynie Trochę inaczej niż zwykle.
Miał długą białą szatę, jedną rękę miał uniesiona lekko do góry, jak do błogosławieństwa, a drugą
wskazywał na serce. Z serca Pana Jezusa wychodziły dwa jaśniejące promienie. Jeden ( po lewej) był
czerwony a drugi (po prawej) jasny jakby woda ( my rysujemy lekko błękitnie żeby było widać). Pan Jezus
wytłumaczył Faustynie ze to są promienie Miłosierdzia Bożego. Biały promień to woda która oczyszcza
dusze ludzi jeżeli tylko zbliżą się do Niego. Jak Krew Czerwony promień to Miłość którą Jezus obejmuje
dusze ludzi by im pomóc i wzmocnić . Pan Jezus prosił by namalowano taki obraz z napisem JEZU UFAM
TOBIE. Prosił też by ten obraz był w każdym kościele i w każdym domu. Jeszcze prosił by w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy ustanowiono Święto Bożego Miłosierdzia. Przekazał też Faustynie by ludzie modlili
się koronka do Bożego Miłosierdzia. Jest bardzo łatwa do nauczenia się. W szkole dowiesz się więcej. W
ciągu 100 lat wszystkie prośby Pana Jezusa za pośrednictwem siostry Faustyny zostały wypełnione. W
kościołach i w naszych domach są te piękne obrazy z tymi promieniami . Papież Polak Jan Paweł II
ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia . W roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę -( która
zmarła w 1938 roku) świętą. To znaczy że możemy ją prosić by modliła się za nami przed Panem Bogiem.
Święta siostro Faustyno- módl się za nami!!!!
Teraz niedzielę 19 kwietnia właśnie mamy to święto - Święto Bożego Miłosierdzia.
Myślę że na pewno rodzice pokażą Wam ten obraz i jeszcze cos o nim, albo o koronce opowiedzą.

ZADANIA:
Rymowanka: Pobłogosław nas o Panie i swą Łaską zlej obficie,
na ochotne wypełnianie Woli Twojej, przez całe nasze życie !!!!

Piosenka: Jezu ufam Tobie

Rysunek: Narysuj serce z którego wychodzą dwa promienie. Jeden czerwony- po lewej( patrząc twarzą na
rysunek) a drugi, po prawej, narysuj blado niebieski. Rysunki zbieramy do teczki a jak się zobaczymy to
będziemy razem oglądać.
SZCZĘŚĆ BOŻE!!! pani Maria Kozłowska

Uprzejmie proszę rodziców o pokazanie dziecku obrazu i wyszukanie na You-tubie śpiewu ,,Jezu ufam
Tobie”- Mar Kuch11. – słowa powtarzane są trzy krotnie. Jeszcze jest na You –tubie ładna 23 minutowa
animacja- trzeba wpisać ,, Moja katolicka rodzina Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże Lektor PL
Dziękuję. M.K.

