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Jezus Miłosierny i siostra 
Faustyna z płockiego klasztoru

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie historii życia św. siostry Faustyny Kowalskiej i przesłania o Bo-
żym Miłosierdziu, przekazanym jej przez Jezusa;

 ● wprowadzenie w praktykę modlitwy do Bożego Miłosierdzia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● opowiada o ukazaniu się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie 

w Płocku;
 ● swoimi słowami wyjaśnia pojęcie Bożego Miłosierdzia;
 ● poprawnie interpretuje poszczególne elementy obrazu Jezusa Miłosierne-

go i wyjaśnia związek idei Bożego Miłosierdzia z sakramentem pokuty;
 ● wczuwa się w sytuację człowieka, który doświadczył miłosierdzia i potra-

fi wyrazić wdzięczność za okazaną mu dobroć.

Pojęcia i postaci

Boże Miłosierdzie, św. siostra Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał Sopoćko.

Wartości

Boże Miłosierdzie, nawrócenie, posłuszeństwo, pokora, wierność, sakra-
ment pokuty i pojednania (Bożego Miłosierdzia).

Metody i środki

miniwykład, praca z podręcznikiem, prezentacja multimedialna, słoneczko, 
medytacja obrazu.

Lekcja  
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Akt wiary.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił opowie-
dzieć o objawieniu się Jezusa św. siostrze Faustynie w Płocku; będę potrafił 
wytłumaczyć, co to znaczy, że Bóg jest dla nas miłosierny; będę potrafił 
ukazać sens poszczególnych elementów obrazu Jezusa Miłosiernego; będę 
potrafił przedstawić, na czym polega związek prawdy o Bożym Miłosierdziu 
z przystępowaniem do sakramentu pokuty. 

Metoda – miniwykład. Obraz Jezusa Miłosiernego można dziś spotkać na 
całym świecie. Jego historia zaczęła się w Płocku 22 lutego 1931 r. i zwią-
zana jest z postacią siostry Faustyny Kowalskiej, dziś świętej Kościoła ka-
tolickiego. Poprzez św. siostrę Faustynę Jezus pragnął przypomnieć światu 
o wielkim Miłosierdziu Boga i wezwać ludzi, aby się ku niemu zwrócili. My 
także powinniśmy się wspólnie zastanowić, dlaczego orędzie prostej, niewy-
kształconej zakonnicy stało się tak ważne dla Kościoła i świata.  

Nauczyciel zadaje pytanie o to, co mają ze sobą wspólnego: chleb, obraz 
Jezusa Miłosiernego, różaniec i płockie Wzgórze Tumskie. Nauczyciel może 
wykorzystać zdjęcia (obraz, panorama Płocka) lub rekwizyty (chleb, róża-
niec). Prawidłowa odpowiedź: elementem łączącym jest postać św. siostry 
Faustyny. Wyjaśnienie: mieszkała w Płocku od 1930 r.; pracowała w sklepi-
ku, w którym sprzedawała chleb; modliła się Koronką do Miłosierdzia Boże-
go, używając do tego celu różańca. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie czytają indywidualnie tekst 
w podręczniku. Następnie nauczyciel krótko omawia przeczytane treści.  

Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel poszerza przekaz o do-
datkowe informacje o św. siostrze Faustynie, jej życiu i miejscach z nią zwią-
zanych. Jeśli nauczyciel ma takie możliwości, może użyć materiałów filmo-
wych lub audio poświęconych świętej lub płockiemu sanktuarium.

Metoda – słoneczko. Nauczyciel wybiera ucznia, który na tablicy pisze 
hasło „Boże Miłosierdzie”. Uczniowie podają swoje skojarzenia, które zapi-
sywane są dookoła (przez co powstaje kształt słoneczka). Nauczyciel podsu-
mowuje rozmowę, wskazując trafne skojarzenia. Następnie uczniowie prze-
rysowują wykres do zeszytów. 
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Metoda – praca z podręcznikiem cd. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z pod-
ręcznika.

Metoda – medytacja obrazu. Nauczyciel eksponuje w klasie obraz Jezusa 
Miłosiernego. Wybrany lub chętny uczeń odczytuje na głos zamieszczony 
w podręczniku fragment Pisma Świętego (J 3,16). Następnie nauczyciel pro-
wadzi krótką medytację nad przeczytanym słowem z uwypukleniem praw-
dy o wielkim Miłosierdziu Boga.

Chodzi o chwilę medytacji – zatrzymania się przy słowie Bożym i osobie 
Jezusa. Obraz (ikona) zawsze uobecnia przedstawioną nań osobę. 

Metoda – praca z podręcznikiem cd. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 
z podręcznika. Następnie nauka modlitwy – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel zachęca uczniów do odwiedzenia Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Modlitwa na zakończenie

Dziesiątka Koronki do Miłosierdzia Bożego albo Akt miłości, zakończone 
trzykrotnym Jezu, ufam Tobie.  

Praca domowa  

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – praca z tekstem źródłowym w postaci dziennika ducho-
wego sporządzanego przez siostrę zakonną; interpretacja zapisków du-
chowych;

 ● plastyka – analiza i interpretacja przedstawień malarskich;
 ● historia – zdobywanie wiedzy dotyczącej miast i ludzi Mazowsza.
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