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5. Propozycja notatki 
Święta Wielkanocne są  pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa, który pokonał 
śmierć i szatana. W ten sposób nasz Pan otworzył nam niebo. Świętując Zmartwych-
wstanie Pańskie, wyznajemy też wiarę w nasze ostateczne zmartwychwstanie.

6. Praca domowa 
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – pieśń Otrzyjcie już łzy, płaczący.

51. Jezus Chrystus Król Miłosierdzia
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie rozumienia Miłosierdzia Bożego i odkrywanie form jego kultu,
 ukazanie św. siostry Faustyny Kowalskiej jako apostołki Bożego Miłosierdzia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 na podstawie zdobytych wiadomości defi niuje pojęcie Bożego Miłosierdzia,
 na podstawie tekstu opowiada o życiu św. Faustyny Kowalskiej jako apostołki 

Miłosierdzia,
 wymienia i krótko opisuje formy kultu Miłosierdzia Bożego,
 po  lekcji uzasadnia, dlaczego Jezus jest Królem Miłosierdzia oraz dlaczego 

czczenie Miłosierdzia Bożego jest gwarancją zbawienia.

Pojęcia, postaci
św. siostra Faustyna Kowalska, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, obraz Jezusa 
Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Go-
dzina Miłosierdzia.

Wartości 
czczenie Miłosierdzia Bożego gwarancją zbawienia, objawienia i obietnice Pana 
Jezusa przekazane siostrze Faustynie, różne formy kultu Bożego Miłosierdzia. 

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) duchowa podróż,
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3) św. Faustyna i formy kultu Miłosierdzia Bożego,
4) słowa modlitwy,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – pieśń Jezu, ufam Tobie.

1. Nasze plany i nadzieje 
coś niweczy raz po raz
Tylko Boże Miłosierdzie 
nie zawodzi nigdy nas.

Ref.: Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu, ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej 
i w opiece czułej duszę moją miej.

2. Ufność w Miłosierdzie Boże
zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci 
przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref.: Jezu, ufam Tobie…

3. W trudnych chwilach Twego życia
Nie rozpaczaj, nie roń łez
Ufność w Boże Miłosierdzie
troskom twym położy kres.

2. Wprowadzenie 
Bilet – katecheta prosi uczniów, aby wykonali bilet podróżnika na  przejazd 
do Krakowa, a następnie prowadzi z uczniami rozmowę na temat znaczenia mia-
sta w dziejach Polski oraz zabytków, które możemy w nim zobaczyć.
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Puenta
Kraków był kiedyś stolicą Polski. Jest w nim wiele różnych miejsc, które przypo-
minają nam o  tym, jak ważną rolę odegrał w  dziejach naszego kraju. Dlatego 
też każdego roku odwiedza go bardzo wielu ludzi. Bardzo chętnie do  swoje-
go Krakowa przyjeżdżał także papież bł. Jan Paweł II. W  sierpniu 2002 r. od-
był on szczególną podróż do  jednej z dzielnic Krakowa do Łagiewnik. Przybył 
tam, aby poświęcić wspaniałą świątynię, która stała się Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Jest to  miejsce wyjątkowe, gdyż przypomina o  nieskończonym 
Miłosierdziu Pana Boga i łaskach, które obiecał nam udzielić za pośrednictwem 
św. Faustyny Kowalskiej. Bł. Jan Paweł II, zgodnie z prośbą Pana Jezusa przeka-
zaną siostrze Faustynie w 1931 r., ustanowił 30 kwietnia 2000 r. (w dniu kano-
nizacji bł. siostry Faustyny) Święto Bożego Miłosierdzia, które obchodzone jest 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Oprócz Święta Miłosierdzia Bożego są jesz-
cze inne formy oddawania czci miłosierdziu Pana Boga.

3. Rozwinięcie 
Praca z tekstem – nauczyciel dzieli klasę na pięć grup i wręcza im fragment teks-
tu. Zadaniem każdej grupy jest przeczytanie tekstu i wypisanie z niego (w punk-
tach) najważniejszych rzeczy. Po  zakończeniu zadania grupy odczytują swoje 
notatki, a pozostali uczniowie zapisują je w zeszytach.

Grupa I: życiorys siostry Faustyny (może być z podręcznika dla ucznia)

Grupa II: obraz Jezusa Miłosiernego 
Misja św. siostry Faustyny rozpoczęła się w 1931 r., kiedy objawił jej się Pan Jezus. 
Ubrany był w białą szatę, Jego prawa ręka była podniesiona w geście błogosła-
wieństwa, lewa natomiast dotykała szat na piersiach, skąd wychodziły dwa duże 
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promienie: jeden czerwony, drugi blady. Siostra Faustyna w  milczeniu usilnie 
wpatrywała się w Jezusa. Dusza jej napełniona była wielką bojaźnią i jednocześ-
nie niewypowiedzianą radością. Po chwili Jezus skierował do niej następujące 
słowa: „Wymaluj obraz ten według rysunku, który widzisz, z  podpisem «Jezu, 
ufam Tobie». Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na ca-
łym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję 
także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę 
śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 47-48). Podaję ludziom na-
czynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczy-
niem jest ten obraz z podpisem «Jezu ufam Tobie» (Dz. 327). 
Na  prośbę kierownika duchowego św. Faustyna zapytała Pana Jezusa:  „Jakie 
znaczenie mają wytryskające z Jego serca promienie?” W czasie modlitwy usłysza-
ła odpowiedź:  „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień ozna-
cza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień oznacza krew, która jest 
życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrza miłosierdzia mojego wówczas, 
kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. (…) Szczęśliwy, kto 
w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”. 

Grupa III: Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego zajmuje najwyższą rangę wśród form kultu przeka-
zanego siostrze Faustynie. Wynika to z wielkości obietnic, jakie Pan Jezus zło-
żył obchodzącym tę uroczystość. Aby przybliżyć sens i treść Święta Miłosierdzia, 
najlepiej przytoczyć słowa Chrystusa: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia Bożego było 
uroczystością obchodzoną w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pragnę, aby świę-
to Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W  dniu tym otwarte są  wnętrzności miłosierdzia Mojego. 
[…] Która dusza w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zu-
pełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grze-
chy jej były jak szkarłat”. Pan Jezus prosi za pośrednictwem siostry Faustyny, aby 
do tego święta przygotować się przez nowennę, którą należy rozpocząć w Wiel-
ki Piątek. Polega ona na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego z rozwa-
żaniami, przez dziewięć kolejnych dni. Prosi również, aby w  to  święto kapłani 
głosili kazania o Miłosierdziu Bożym. 

Grupa IV: Koronka do Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego jest kolejnym naczyniem do czerpania łask mi-
łosierdzia. Odmawiamy ją na różańcu w sposób następujący: Ojcze nasz… Zdro-
waś Maryjo… Wierzę… Na dużych paciorkach: „Ojcze Przedwieczny ofi aruję Ci 
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Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa – na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”. Na małych pa-
ciorkach: „Dla Jego bolesnej Męki – miej miłosierdzie dla nas i  całego świata”. 
Na zakończenie (3x): „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami i nad całym światem”. 
Słowa koronki można odnieść do najgłębszej treści ofi arowania wypowiadane-
go w czasie Mszy Świętej i Ofi ary Krzyża. Składamy Bogu Ojcu najcenniejszy dar: 
osobę Jego Syna, a wraz z Nim naszą miłość, uwielbienie i dziękczynienie oraz 
prosimy Boga, by ofi arował nam swoje miłosierdzie. O koronce Jezus tak mówił 
do siostry Faustyny: „Zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci poda-
łem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wam wszystko, o co Mnie 
prosić będą. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew 
Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i porusza ją się wnętrzności mi-
łosierdzia Mojego. Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do Mnie”.

Grupa V: Godzina Miłosierdzia
W objawieniach Pan Jezus prosił siostrę Faustynę o specjalną modlitwę i o roz-
ważanie Jego męki każdego popołudnia o  godzinie trzeciej, godzinie Jego 
śmierci na  krzyżu. „O  trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczegól-
nie dla grzeszników, i  choć przez krótki moment zagłębiaj się w  mojej męce, 
szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego 
miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w  mój śmiertelny smutek; 
w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją. 
Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu 
moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całe-
go, a  szczególnie dla biednych grzeszników, bo  w  tej chwili zostało na  oścież 
otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla in-
nych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwycięży-
ło sprawiedliwość. Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci 
obowiązki na to pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić Drogi Krzyżowej, to przy-
najmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miło-
sierdzia w  Najświętszym Sakramencie; a  jeżeli nie możesz wstąpić do  kaplicy, 
pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez krótką chwilę”.

Za: http://www.ndk.archibial.pl/metodyka/mil_boze_formy_kultu.pdf

Puenta
Pismo Święte wielokrotnie przedstawia Pana Boga jako miłosiernego Ojca, któ-
ry przebacza nam nasze grzechy, jeśli tylko się do nich przyznamy. Szczególny 
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obraz Miłosierdzia Bożego odkrywamy dzięki objawieniom św. siostry Fausty-
ny Kowalskiej. Pan Jezus chciał przez nią przypomnieć światu, że  jest Królem 
Miłosierdzia. W Jego słowach skierowanych do niej dostrzegamy, że Pan Jezus 
pragnie nas obdarowywać swoimi szczególnymi łaskami, jeśli tylko uwierzymy 
w Jego niezmierzone Miłosierdzie. Aby pomóc nam w dostąpieniu Jego miło-
sierdzia, wskazał siostrze Faustynie konkretne formy kultu. Z Miłosierdziem Bo-
żym ściśle wiąże się obowiązek szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, który Jezus 
skierował nie tylko do apostołki Miłosierdzia Bożego, lecz do wszystkich Jego 
czcicieli. Pan Jezus zachęcał do  szerzenia kultu, mówiąc: „Dusze, które szerzą 
cześć Miłosierdzia mojego, osłaniam przez życie całe jak czuła matka swe nie-
mowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem” 
(Dz. 1075). „Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i sze-
rzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w moje Miłosierdzie, dusze 
te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej 
ostatniej walce” (Dz. 1540). 

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 1 z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Miłosierdzie Boże jest jednym z najważniejszych przymiotów Boga, który chce od-
puszczać nam grzechy i  pragnie naszego zbawienia. Szczególną orędowniczką 
Miłosierdzia Bożego była św. siostra Faustyna Kowalska, której Pan Jezus w swo-
ich objawieniach przekazał różne formy modlitwy, przez które możemy oddawać 
cześć Miłosierdziu Bożemu. Najważniejszą formą czczenia miłosiernego Boga jest 
Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w drugą niedzielę wielkanocną.

6. Praca domowa 
Poszukaj w domu obraz Jezusa Miłosiernego i wklej go do zeszytu oraz napisz, 
dlaczego Jezusa nazywamy Królem Miłosierdzia.

7. Modlitwa – O Krwi i wodo… (3x).


