Temat: Pan Jezus nam przebacza.
Zapraszam do obejrzenia filmu Święta Faustyna – z serii Aureola.
Otwórzcie Karty Pracy na stronie 54. Po obejrzeniu filmu pokolorujcie.
1.
2.
3.
4.
5.

Urodziła się w Głogowcu koło Łodzi.
Skończyła 1,2,3 klasę Szkoły Podstawowej.
Podjęła pracę, aby pomóc rodzicom.
Wstępuje do zakonu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Objawia się Jej Pan Jezus i prosi, aby namalowała obraz Jezu ufam Tobie
(Obrazek nr 1 w Kartach Pracy str.54)

6. Nie wiedział, jak tę prośbę spełnić, bo nie umiała malować.
Dzięki ks. Michałowi Sopoćko, w Wilnie poznaje malarza, który maluje obraz. (Obrazek
nr 2, 3, 4 w Kartach Pracy str.54)

7. Pan Jezus prosił wszystkich ludzi, aby modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia
szczególnie o godzinie 1500 (jest to godzina śmierci Pana Jezusa na Krzyżu).
8. Zmarła, gdy miała 33 lata w Krakowie, w Łagiewnikach.

Św. Faustyna - z
serii Aureola - od Stanisława do Karola - film nie tylko dla dzieci....mp4

Temat: „Odpuść nam nasze winy”
1. Otwieramy podręcznik na stronie 74.
2. Przyglądamy się ilustracji zamieszczonej w podręczniku na s. 74
3. Pewna kobieta, która popełniła złe uczynki, została przyprowadzona do Pana Jezusa, aby
ją osądził. Panowie, którzy przyprowadzili kobietę do Jezusa chcieli ją ukamienować.
Ukamienować, tzn. rzucać w nią kamieniami. Przez co mogli ją zabić.
4. Patrzymy na obrazek i odpowiadamy na pytania:
• Co robi kobieta?
• O co prosi Pana Jezusa?
• Co – waszym zdaniem – uczynił Pan Jezus?
Pan Jezus powiedział do panów, że jeśli są bez grzechu, to niech rzucają w nią
kamieniami. Przypomnieli sobie, że oni też mają różne grzechy. I po kolei zaczęli
odchodzić. Aż kobieta została sama z Jezusem, który powiedział takie słowa:
„Nikt Cię nie potępił? Ja też cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej.”
• Dlaczego Pan Jezus przebaczył kobiecie?
Bo….., aby dowiedzieć się, dlaczego Pan Jezus przebaczył kobiecie, wykonajcie
zadanie nr 1 w kartach pracy.
5. My podobnie jak ta kobieta prosimy Pana Boga: „odpuść nam nasze winy”.
• Co powinniśmy czynić, aby Pan Bóg przebaczył nam nasze winy?
6. Pan Bóg, przebaczając nam, też kieruje do nas prośbę, zachętę.
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ef 4,32
• Do czego zachęca nas Pan Bóg?
• Kogo mamy naśladować, przebaczając innym?
• Dlaczego mamy tak czynić?
7. Wszyscy należymy do rodziny Pana Jezusa. On uczy nas, co czynić, aby panowała
w niej zgoda i pokój. Nie chce, aby dzieci Boże gniewały się na siebie. Dlatego zachęca
nas do przebaczania sobie nawzajem, tak jak On nam przebacza.
8. Proszę, wykonajcie zadanie nr 2 w kartach pracy.

