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Temat: Jezus Miłosierny. Św. Faustyna Kowalska, 
 

Kochane dzieciaczki znowu ja. Nadal nie pozwalają nam wracać do przedszkola. Może 

już niedługo??? Więc do dzieła. 
 

I znów muszę prosić o pomoc Waszych opiekunów (dziękuję im z góry). 

Więc zaczynamy. Sami wiecie, że Jezus była bardzo dobry, kochał ludzi, pomagał im, 

uzdrawiał, a nawet przebaczał grzechy (złe uczynki). Ktoś kto przebacza nam nasze 

złe postępowanie mówimy, że był miłosierny. Zobaczcie jak często nasi bliscy są 

miłosierni, przebaczają nam jak jesteśmy niegrzeczni, nie słuchamy się. Jezus tez taki 

jest. Jak oglądaliście film o Jego męce na końcu przebili Mu Jego bok i z tego boku 

wypłynęła woda i krew, bo właśnie one płyną w naszych żyłach. Widać krew, a 

dlaczego nie widać wody? Pamiętacie mówiliśmy o tym, kto uważnie słuchał już wie. 

Ta woda i krew wypływająca z boku Jezusa oznacza Jego miłosierdzie, Jego dobro 

jakie uczynił dla ludzi umierając na krzyżu z miłości do nich i do swojego Ojca -Boga.  

Żyła kiedyś pewna dziewczyna, która bardzo pragnęła zostać siostrą zakonną, bardzo 

kochała Boga i Jezusa. Ona właśnie przyczyniła się do rozszerzenia Miłosierdzia 

Bożego i wykorzystała ten przebity bok. 

 

1. ZADANIE 

Ale jak to było i o co chodzi zastąpi mnie znów krótki film. Zapraszam na youtube 

Moja katolicka rodzina Święta Fustyna i Miłosierdzie Boże 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y 

Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. I nawet widzieliście, że na różańcu można 

odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wiecie dlaczego o 15.00? Bo o tej 

godzinie Pan Jezus umarł na krzyżu. 

 

2. ZADANIE: 

- a teraz kolejne zadanie jak zawsze do narysowania weźcie kartkę od bloku/ksera, 

kredki i do dzieła, tym razem rysujemy, serce z promieniami czerwone (krew), 

niebieskie (woda) – takie jak widzieliście na obrazie Jezusa Miłosiernego na filmie. 

Jeśli macie ochotę i rodzice się zgodzą wam pomóc zróbcie zdjęcie i prześlijcie mi na 

pocztę: dorota.sobiegraj@op.pl  będą nagrody; nie zapomnijcie się podpisać. 

 

Jeszcze mam małą prośbę tak jak ostatnio, pomódlcie się na koniec do Anioła Stróża, 

albo jaką tylko modlitwą chcecie, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i jak najszybciej mogli 

się spotkać. 

Poniżej obraz Jezusa Miłosiernego. 

 

Gorąco Was i Waszych opiekunów pozdrawiam – przesyłam masę buziaczków  

i uścisków. 

         Pani DOROTA. 
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