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SERIA NR 2 (STYCZEŃ 2016) – „SEKRETARKA MIŁOSIERDZIA”

PSALM 103

1. W Piśmie Świętym Pan Bóg wielokrotnie
opowiada nam o swoim miłosierdziu.
Jednym z takich tekstów jest Psalm 103.
Znajdź w Biblii jego treść, przeczytaj go
i pomódl się jego słowami (możesz odczytać go
na głos podczas wspólnej modlitwy rodzinnej).
Brakujące wyrazy z zaznaczonych luk wpisz
w odpowiednie miejca krzyżówki – otrzymane
hasło podpowie Ci, kto jest główną bohaterką
tej karty pytań konkursowych.

Podpowiedź :
Są różne tłumaczenia/wydania Pisma Świętego.
Ten tekst pochodzi z Biblii Tysiąclecia (wyd. V).
Jeśli masz trudość z wykonaniem zadania,
możesz skorzystać ze strony: www.biblia.pl

Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – (1) ____________ imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On (9) ________________ wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On (3)_______________ twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca (6) _______________:
odnawia się młodość twoja jak orła.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w (4) __________ wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i (2) ___________________,
nieskory do gniewu i bardzo (12) _________________.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie (7) _____________.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko (8) ____________ od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się (10) ____________ nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak (5) ________;
kwitnie jak kwiat na polu.
Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego (11) __________________.
Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, (13) _____________!

2. Oto najważniejsze wydarzenia z życia siostry Faustyny.
Uzupełnij brakujące w życiorysie informacje.
Możesz skorzystać z dowolnych źródeł (pomocy rodziców, książek czy internetu…).

25 sierpnia …………………..
27 sierpnia 1905

Narodziny trzeciego z ………………………. dzieci w rodzinie
Marianny i Stanisława Kowalskich we wsi Głogowiec.
Chrzest święty w Świnicach Warckich.
Dziewczynka otrzymuje imię: …………………………...

1912

Pierwsze szczególne doświadczenie miłości Boga
i wezwanie małej Helenki do życia doskonalszego.

1914

Pierwsza Komunia święta Helenki Kowalskiej
w Świnicach Warckich.

1917

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej w Świnicach Warckich.
Ukończyła jedynie …………………. klasy.

1922

Przedstawienie rodzicom zamiaru wstąpienia do ……………………
Sprzeciw ze strony rodziców.

Lipiec 1924

1 sierpnia ………………..

30 kwietnia 1926

Wyjazd do …………………………… z zamiarem wstąpienia do klasztoru
przy ul. Żytniej 3/9. Przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obiecuje
jej przyjęcie do klasztoru, ale przedtem poleca Helenie podjąć pracę.
Po rocznej pracy jako pomoc domowa - ponownie zgłasza się do przełożonej
klasztoru przy ul. Żytniej, zostaje ostatecznie przyjęta.
Obłóczyny, na których Helena Kowalska otrzymała strój zakonny, czyli …………………
oraz nowe imię: siostra Maria Faustyna.

22 lutego ……………..

Pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego
i polecenie namalowania obrazu.

1 maja 1933

Złożenie przez Siostrę Faustynę ślubów wieczystych w Krakowie.

Czerwiec 1933

Pierwsze spotkanie Siostry Faustyny ze spowiednikiem księdzem Michałem
…………….………., kierownikiem duchowym w Wilnie, który z woli Boga był dla niej
pomocą w wypełnianiu Bożych zadań.

…………………………… 1938

Po okresie choroby i cierpienia, w wieku …….. lat
Siostra Faustyna odchodzi do Pana.

18 kwietnia 1993

Beatyfikacja Siostry Faustyny przez Ojca Świętego ………………………………….
na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

30 kwietnia …………………..

Kanonizacja Siostry Faustyny
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie.

3. Oto najważniejsze miejsca związane z życiem Siostry Faustyny. Czy wiesz co się w nich wydarzyło?
Połącz w pary za pomocą kolorów miasto i wydarzenie, które tam miało miejce.
Wymienione miasta zaznacz na mapie wpisując ich nazwy w odpowiednie pola.

KRAKÓW

Miejce pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego.

WARSZAWA

Miejce powstania pierwszego obrazu „Jezu, ufam Tobie”
i objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.

GŁOGOWIEC

Miejsce wstąpienia do zakonnu.

PŁOCK

Miejce, gdzie Siostra Faustyna spędziła ostatnie lata życia
i zmarła. Miejsce relikwii s. Faustyny i kultu Miłosierdzia.

WILNO
Rodzinna wieś Siostry Faustyny.

(opracowano na podstawie: „Święta Faustyna perła w Sercu Jezusa”, wyd. Edycja Świętego Pawła)

4. W 1994 roku powstał w Polsce film biograficzny w reżyserii Jerzego Łukaszewicza pt. „Faustyna”, poświęcony życiu
Sekretarki Bożego Miłosierdzia. Przygotuj wieczór filmowy dla najbliższych. Po seansie uzupełnij poniższe klatki
filmowe.

ULUBIONA SCENA:

DOWIEDZIAŁEM SIĘ, ŻE…

OD FAUSTYNY MOGĘ
NAUCZYĆ SIĘ…

TERMIN ODDANIA KARTY ODPOWIEDZI (wydłużony z uwagi na ferie szkolne):
21 lutego 2016 (pierwsza niedziela po feriach). Tego dnia pojawią się również karty pytań serii 3.
Udanego wypoczynku i bezpiecznych ferii!:)

