
W zadaniach znajduje się praca do przesłania na adres e-mail. Termin wykonania do dnia24.04.20r 
Temat : Ojcowie reformacji. 

1. Odmów dowolną modlitwę w intencji osób chorych i pracowników służby zdrowia. 
2. Zapoznaj się z informacjami o reformacji na podstawie podręcznika lub filmu 

(https://www.youtube.com/watch?v=J6P_uRXQ5iU ) 
 

3. Na podstawie tekstu z podręcznika s.70-71 uzupełnij  tabelkę. Wykonaną prace prześlij na 

adres e-mail: 

 Luteranizm  Kalwinizm  Anglikanizm Chrześcijaństwo  

Założyciel     

Główne 
założenia 
(zasady) 

    

Znaczenie 
Biblii 

    

Sakramenty      

Kapłaństwo     

Kult 
świętych 

    

 
4. Zapisz w zeszycie 6 zdań informacji o reformacji w Polsce. 
5. Zadanie dodatkowe dla lubiących wiedzieć więcej: Znajdź informacje o reformacji w 

Piotrkowie Tybunalskim(mała podpowiedź   https://kurier365.pl/globtroter/29054-
piotrk%C3%B3w-fara-czeka-na-tytu%C5%82-pomnik-historii.html ) Informacje  prześlij na 
adres e- mail, a otrzymasz bonus. 

6. Chwila relaksu z muzyką https://www.youtube.com/watch?v=Xf7BpUgQ85I  
 

 
 
  
Prace należy zrobić w zeszycie ( można wykonać w zapisie cyfrowym, ale proszę wtedy również 

wydrukować i wkleić do zeszytu) oraz przesłać na adres e-mail do dnia 22.04.20r.  
 Temat:Miłosierdzie Boże 
Pomódl się za Tych , których nie lubisz. 
W codziennym życiu często doświadczamy sytuacji, w których ludzkie możliwości i umiejętności 

okazują się zawodne, kiedy „po ludzku” sytuacja wydaje się być „bez wyjścia”. Jednak wielu nawet 

wtedy nie poddaje się, a pomocy i oparcia szuka w Bogu, ufając Jego miłosierdziu. Spróbujemy dziś 

wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje. 
Kiedy sięgniemy do Pisma świętego, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu odnajdziemy w nim 

bardzo wiele tekstów potwierdzających to, że Bóg jest miłosierny. Gdyby było inaczej nie złożyłby w 

raju obietnicy zbawienia, nie troszczyłby się o losy swojego ludu, a wreszcie nie zesłałby na ziemię 

swojego Syna, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie uwolnił ludzkość z mocy grzechu. 
 Także i w czasach nam współczesnych Pan Bóg wielokrotnie przypomina ludziom o swojej 

miłości i miłosierdziu. W sposób szczególny dokonał tego za pośrednictwem skromnej polskiej 

zakonnicy. – dziś świętej – Faustyny Kowalskiej. 
Zadanie 1. Rozszyfruj zapis a dowiesz się jaki przydomek zyskała sobie św. Faustyna 

Kowalska. 
 

A E I O B D G K Ł M P R S T Z Ż 
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1,11,4,13,14,4,9,8,1  5,4,16,2,7,4  10,3,9,4,13,3,2,12,6,15,3,1 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
Aby dowiedzieć się czym święta Faustyna zasłużyła sobie na te określenia przyjrzyjmy się 

dokładniej jej biografii. Pomoże nam w tym kolejne zadanie: 
 
Zadanie 2. Zapoznaj się z najważniejszymi faktami z życia św. Faustyny i sporządź jej 

biogram w zamieszczonym poniżej diagramie. 
Helena Kowalska (siostra Faustyna) przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu. Dwa dni 

później została ochrzczona w kościele parafialnym w Świnicach Warckich. W wieku siedmiu lat usłyszała po 
raz pierwszy wezwanie do życia zakonnego, jednak by je zrealizować musiała czekać wiele lat.  
 W 1921 roku opuściła dom rodzinny, by zarabiać na swoje utrzymanie i pomagać w ten sposób 
swoim rodzicom. Rok później powiadomiła ich o zamiarze wyboru życia zakonnego. Pomysł ten spotkał się 
jednak z wyraźną dezaprobatą. W 1924 roku podczas zabawy tanecznej zobaczyła postać umęczonego 
Chrystusa, od którego otrzymała plecenie wstąpienia do zakonu. Postanowiła spełnić tę prośbę, wbrew woli 
rodziców. 

W roku 1925 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zaś w roku 1928 złożyła 
pierwsze śluby zakonne. W ciągu swojego krótkiego życia przebywała w kilku domach zakonnych (Kraków, 
Płock, Wilno), gdzie spełniała najprostsze posługi (była furtianką, ogrodniczką, pracowała w kuchni). 
 22 lutego 1931 roku ujrzała po raz pierwszy Chrystusa Miłosiernego, od którego otrzymała polecenie 
namalowania obrazu zgodnego z doświadczoną wizją z podpisem „Jezu ufam Tobie” i wystawienia go na 
widok publiczny w kościele. Namalowanie obrazu powierzyła w 1934 roku wileńskiemu artyście 
Eugeniuszowi Kazimierskiemu. Ukazujący się jej wielokrotnie Chrystus Miłosierny zostawił jej także 
modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz polecił, by poczyniła starania o ogłoszenie pierwszej 
niedzieli po Wielkanocy - świętem Miłosierdzia. Na polecenie spowiednika – ks. Michała Sopoćko siostra 
Faustyna spisała swoje spotkania z Jezusem Miłosiernym. Zapiski te przetrwały do naszych czasów i znane 
są jako „Dzienniczek” siostry Faustyny (opublikowany po raz pierwszy w 1981 roku) 
 Siostra Faustyna Kowalska zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie w wieku trzydziestu trzech 
lat. W roku 1965 rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Jego zwieńczeniem był uroczysty akt beatyfikacji 
dokonany przez papieża Jan Pawła II 18 kwietnia 1993 roku. Siedem lat później, 30 kwietnia 2000 roku ten 
sam papież ogłosił Faustynę Kowalska świętą, ustanawiając jednocześnie pierwsza niedzielę po Wielkanocy 
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z biografii św. Faustyny wynika, z dzięki niej znamy bardzo piękną, niezwykle popularną 

dziś modlitwę - Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Posłuchajcie co o jej wartości mówił świętej 

Faustynie sam Jezus podczas jednego z objawień: 
 



Przeczytaj fragment „Dzienniczka”: 
 
     „Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie 

tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją 

odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to 

dla dusz strapionych. Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej 

oczyma cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się 

rzuci w ramiona mego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają 

pierwszeństwo do mojego litościwego serca. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia 

mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która 

zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy 

Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako zbawiciel miłosierny”. (Dz 1541). 
 

 

 

 

Zadanie 3. 
Uzupełnij teksty modlitw odmawianych w „Koronce do Bożego miłosierdzia” i obok napisz 

cyfrę, określając, gdzie odmawia się każdą z tych modlitw (patrz na rysunek różańca).  Jeśli 

jej nie znasz, tu znajdziesz potrzebne informacje https://www.faustyna.pl/zmbm/koronka-do-
milosierdzia-bozego/  
 
 
  
 
Ojcze ………………………………. ofiaruję Ci 
………………….. i Krew, …………………i bóstwo 
……………………………………………………………….. 
Twojego, a Pana naszego ……………………. Chrystusa na 
przebłaganie ……………………………………………. 
i świata całego. 
 
 
Dla …………………………… …. męki, …….. 
miłosierdzie 
 
……………………………………………………………… 
 
 
O Krwi i wodo, 
……………………………………………….. z 
Najświętszego ………………………… Jezusowego ……. 
……………………………………………………………….. 
 
 
Święty Boże ……………………………………….. święty a 
……………………………………… 
zmiłuj się ……………………………………………………. 

Ojcze nasz  

Zdrowaś Maryjo 

Wierzę w Boga 

Jezu …………… Tobie 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


