
RELIGIA- GRAZYNA WEGLARZ  S. JOZEFA 

Witam was bardzo serdecznie i przesyłam wam  następne wiadomości . Mam nadzieję że niektóre rzeczy 

zapamiętacie.  

KL Ib, Ic, Ie, Ih 

KL IIa,IIb, IIc 

 

 

 

 

 

TEMAT:    ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 

Rozpoczynając katechezę   

należy postawić pytanie co to jest  Boże Miłosierdzie ? 

 

Jaki jest początek tego święta? 

 

W Polsce,  a może i  na świecie prawienie  ma Kościoła,  gdzie nie było by wizerunku  Pana  Jezusa 

Miłosiernego. Zapewne  nie jeden  raz słyszeliście  już na temat s. Faustyny Kowalskiej. 

Pragnę przypomnieć krótko jej życiorys. 

 Św. Faustyna czyli Helena Kowalska  

urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w okolicach Łodzi,  

w małej wiosce Głogowiec,  

w której nie było ani szkoły, ani kościoła.  

Miała dziewiątkę rodzeństwa.  

Z okresu szkolnego Helena wyniosła bolesne wspomnienia. 

 Jednak w ubogim domu, mimo ciężkiej pracy,  

znajdowała czas na modlitwę. 

 

 

Dobra i pracowita dziewczyna od 16 roku życia  

zarabiała na życie jako służąca i pomagała rodzinie.  

Gdy miała siedemnaście lat Helena chciała wstąpić do klasztoru,  

jednak jej rodzice stanowczo nie zgodzili się.  

 

W 1924r. podczas zabawy tanecznej doznała widzenia umęczonego Jezusa,  

który wydał jej polecenie wstąpienia do zakonu w Warszawie.  

Tam w kościele spotkała ks. Jakuba Dąbrowskiego,  

który skierował ją do swojej znajomej, która przyjęła ją życzliwie.  

Potem Helena rozpoczęła poszukiwania klasztoru.  

 

  

 

 

 



Napotkała w tym wiele przeciwności. Spotykały ją jedna odmowa po drugiej. W końcu zadzwoniła do furty 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej 3/9. Przełożona po pierwszym wrażeniu 

skłaniała się do odprawienia Heleny, jednak rozpoczęła z nią rozmowę. Ten osobisty kontakt zmienił jej 

nastawienie. W tamtym czasie posag był obowiązkowy aby wstąpić do zakonu, więc Helena przez jakiś czas 

musiała pracować i w ten sposób zarobić na skromną wyprawę.  

Głównym zadaniem zgromadzenia do którego należała Helena,  

była pomoc młodym dziewczętom,  

które zeszły na złą drogę. 23 stycznia 1926 r. wyjechała  

na dalszą formację do klasztoru w Krakowie.  

30 kwietnia 1926r. otrzymała habit i imię zakonne Faustyna.  

Po nowicjacie Siostra Faustyna złożyła pierwsze śluby zakonne.  

Często pracowała w kuchni,  

a po ślubach wieczystych zajmowała się też ogrodem.  

 

Taka praca nadszarpała jej siły i zdrowie. 

Początek gruźlicy oraz cierpienia duchowe stały się przyczyną 

codziennych przykrości i upokorzeń. 

 

Mimo słabego zdrowia była często  

przenoszona do  różnych klasztorów, 

w których było bardzo dużo pracy  

albo trzeba było zastąpić chorą siostrę.  

Na ostatnie miejsce przeprowadzki  

  wyznaczono jej dom w Krakowie  

dokąd przyjechała 11 maja 1936  

i przebywała w nim aż do śmierci.  

 

Objawienia, których doznała święta, dotyczyły przede wszystkim roli Miłosierdzia Bożego  

w życiu duchowym człowieka. Opisała również otrzymane dary bilokacji, stygmatów ukrytych,  

czytania w duszach ludzkich, proroctwa, mistycznych zaręczyn i zaślubin.  

Siostra Faustyna przewlekle chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego.  

Zmarła 5 października 1938 r. o godzinie 22.45, do ostatniej chwili zachowując świadomość.  

Miała wówczas33 lata 

Jan Paweł II 1993r ogłosił ją błogosławioną,  a 30 kwietnia  2000 r. ogłosił świętą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 



Pan Jezus zażądał od S. Faustyny: 

 Namalowania obrazu z napisem  Jezu ufam Tobie. 

 Umieszczenia go do publicznej czci wiernych w Ostrej Bramie  

w Wilnie.   

 Zwracania się zbolałej ludzkości do Jezusa Miłosiernego poprzez 

odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

 Ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia  w I niedzielę po 

Wielkanocy. 

 
 

Siostra Faustyna zwracała się do Pana Jezusa w bardzo prosty sposób,  

jej częsta modlitwą były następujące słowa: 

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według 

zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. 

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na 

bóle i jęki bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny , bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała 

słowo pociechy i przebaczenia. 

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze 

bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. 

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne 

znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie 

odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej,  

a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie 

Miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. 

Pragnę się cała przemienić w Miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie;  

niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego,  

przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz. 163). 

Siostra Faustyna głęboko zjednoczona Jezusem gorąco,        

pragnęła przyjmować ciało i krew Pańską: 

 

Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, 

w której przyjmuję Komunię świętą.  

Do każdej Komunii świętej tęsknię, 

i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. 

 

Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć.  

To, co widzisz, jest rąbek dopiero, a już dusza twoja omdlewa z miłości, 

 lecz jak się serce twoje zdumieje, gdy Mnie ujrzysz w całej chwale? 

 Lecz chcę ci powiedzieć, że to życie wiekuiste  

musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię świętą. 
 Każda Komunia święta czyni cię zdolniejszą  

do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. 

 

 

 



O Jezu Boże wiekuisty , dziękuję  Ci  za niezliczone  łaski  i dobrodziejstwa  Twoje . 

Niech każde  uderzenie serca  mojego, 

będzie  nowym  hymnem  dziękczynienia   ku tobie, Boże . 

Każda  kropla  krwi mojej niech  krąży  dla Ciebie,  

Panie dusza moja to jeden  hymn uwielbienia Miłosierdzia  Twego . 

Kocham Cię Boże  dla Ciebie samego. 

„Nie zazna ludzkość uspokojenia,  

póki się nie zwróci z ufnością do Mojego Miłosierdzia".  

Ani to groźba, ani to przepowiadanie przyszłości.  

S. Faustyna spełniła wszystkie żądania Pana Jezusa: 

 Obraz  z napisem  Jezu ufam Tobie został namalowany.  

 Wierni o godzinie 15.00 odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

 Święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione przez Jana Pawła II podczas     

           kanonizacji Św. Faustyny w 2000 roku święty papież II Niedzielę Wielkanocną jako  

           Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.  
KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków) 

Na początku 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,  

przyjdź królestwo Twoje,  

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

i odpuść nam nasze winy  

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom  

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.  

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,  

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,  

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,  

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.  

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.  

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.  

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.  

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Na dużych paciorkach (1 raz) 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy)    Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy)  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

                                             JEZU UFAM TOBIE……..3x 

Zadanie: Pan Jezus  żąda od nas byśmy się często zwracali  do Jego Miłosierdzia, które jest bez granic 

Zachęcam WAS KOCHANI byście się zanurzyli w promieniach KRWI I WODY JEZUSA, które wypływają z Jego Serca,  

nauczyli się odmawiać Koronki  do Bożego Miłosierdzia  bo jest TO JEDYNY RATUNEK DLA LUDZKOŚCI I ŚWIATA 

CAŁEGO. 

MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE NA WIEKI WYCHWALAĆ BĘDĘ………  

Mój kontakt e-mail  jozefa.weglarz@interia.pl .Proszę podać imię nazwisko i klasę.   

 


