
Cele lekcji – wymagania ogólne
 ♦  pogłębienie rozumienia łaski Bożej jako wsparcia, które otrzymujemy od Boga;
 ♦ ukazanie sensu obchodzenia Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:

 ♦ wyjaśnia genezę Niedzieli Bożego Miłosierdzia;
 ♦ wypowiada treść modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Wartości
 ♦ kształtowanie postawy wdzięczności za Boże Miłosierdzie.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel pyta uczniów, co to znaczy okazać komuś 
łaskę (wyświadczyć przysługę, darować dług, okazać litość). Następnie stawia py-
tanie o skojarzenia, jakie budzi sformułowanie: „Bóg okazuje łaskę”.

Podsumowanie: Miłosierdzie to imię Boga. W jednej z modlitw mszalnych 
występuje zdanie charakteryzujące Boga: „Ty najpełniej okazujesz wszechmoc 
w łasce przebaczenia”. Miłosierdzie Boże nie ma nic wspólnego z litością.

rozwinięcie tematu
Metoda – miniwykład. Nauczyciel omawia sens ustanowienia Niedzieli Miło-
sierdzia Bożego.

Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w  pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Początkowo obchodzono je w archidiecezji krakowskiej, do której 
dołączały kolejne diecezje. Na prośbę polskich biskupów św. Jan Paweł II 
wprowadził to święto dla całej Polski (1995 r.), a w dniu kanonizacji s. Faustyny 
(2000 r.) ogłosił je dla całego Kościoła powszechnego.
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Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przeka-
zała s. Faustyna. Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dzienniczek 299). „Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mo-
jego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski” (Dzienniczek 699). 

Podsumowanie: Bóg daje szansę każdemu człowiekowi. Do nas należy decyzja 
zmiany postępowania. 

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel wyjaśnia sens odmawiania Ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia. Prosi wybranego ucznia o  odczytanie świadec-
twa zbuntowanego nastolatka, który się nawrócił (ramka Listy, opinie, s. 367). 
Następnie zadaje pytania: Jakie były przyczyny niewiary bohatera? Co musi się 
wydarzyć, aby człowiek zdał sobie sprawę z niewłaściwego postępowania?

Zakończenie
Św. siostra Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. 
Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego, zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał, 
a  świat będzie czynił pokutę. W  jednym momencie stanęła przed majestatem 
Trójcy Świętej. Gdy odczuła moc łaski Jezusa, zaczęła modlić się własnymi 
słowami. W  jej wizji kara została odsunięta od ziemi. Następnego dnia Jezus 
przypomniał jej te słowa i  dokładnie pouczył, jak należy odmawiać Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Jest to modlitwa, w której prosimy Boga o okazanie 
miłosierdzia. W słowach: „Miej miłosierdzie dla nas i  całego świata” powinna 
wybrzmiewać prośba: „Daj mi doświadczyć tego, że mnie kochasz”. 

Notatka
Notatka tworzona na bieżąco przy podsumowaniu poszczególnych etapów lekcji.

praca domowa
Odszukaj w internecie obraz Jezusa Miłosiernego i zapoznaj się z nim.

Korelacja z edukacją szkolną
 ♦ język polski – analiza świadectwa;
 ♦ historia – geneza Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
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