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Dzieci 5-6 letnie
Temat: Pan Jezus przypomina o Bożym miłosierdziu
Cel: Ukazanie prawdy o Bożym miłosierdziu, kształtowanie postawy zaufania Panu
Jezusowi
Podanie tematu:
Modlitwa: Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Proszę Cię z serca całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba
i zaprowadź mnie do nieba.
Amen.

Miłosierdzie to miłość, która przebacza. Taką szczególną miłością kocha nas Pan
Bóg. On chce przebaczyć każdemu człowiekowi złe uczynki, by stał się na nowo dobrym. O
tej bardzo ważnej sprawie przypomniała całemu światu św. Faustyna. Obejrzyj o niej krótki
filmik Historia św. Faustyny - YouTube . Chętni mogą obejrzeć dłuższy film
Św. Faustyna - z serii "Aureola - od Stanisława do Karola" - film nie tylko dla dzieci... YouTube
Teraz przyjrzyj się uważnie obrazowi, który został namalowany na polecenie Pana Jezusa
Jezus kazał namalować siebie na obrazie,
ponieważ chciał, abyśmy pamiętali o Jego
wielkiej miłości. Patrząc na obraz, mamy
wrażenie, że Jezus idzie w naszą stronę i
wyciąga prawą dłoń, jakby chciał nas
pobłogosławić. Lewą ręką wskazuje na
swoje serce. Z Jego serca wychodzą dwa
promienie o różnych kolorach: jeden jest
blady (jasnoniebieski) a drugi czerwony.
Jasny promień przypomina wodę, którą
zostaliśmy polani podczas chrztu,
czerwony oznacza krew Jezusa, którą z
miłości do nas przelał na krzyżu. Na dole
umieszczony jest napis: „Jezu ufam
Tobie”, abyśmy zawsze pamiętali o
Bożym Miłosierdziu i z ufnością zwracali
się do Pana Jezusa.

Co to znaczy? Jak działa Boże miłosierdzie?
Każde złe słowo, czyn albo myśl brudzi nasze serce takim brudem, którego sami nie
możemy w żaden sposób zmyć ani wyczyścić. Jeśli jednak przepraszamy Pana Jezusa za
grzechy, żałujemy za nie i prosimy o przebaczenie, to choćby nasze serce było czarne od
brudu, Pan Jezus wyczyści je tak, że będzie wyglądało jak bielutki, świeży śnieg!
Zachęcam do zrobienia z pomocą rodziców eksperymentu:
Boże miłosierdzie - jak zrobić w domu eksperyment związany z miłosierdziem? - YouTube
Zadanie dla dzieci
Pokoloruj obrazek Jezusa Miłosiernego wg wzoru na obrazie

