IMIĘ I NAZWISKO:

………………………………………………………………

JUBILEUSZOWA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH – JAN 2016
SERIA NR 4 (KWIECIEŃ 2016) – „NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA”
TERMIN ODDANIA ODPOWIEDZI: 24.04.2016 (ostatnia niedziela kwietnia)

1. Rozszyfruj hasło.
W ten sposób dowiesz się, co jest głównym tematem czwartej serii pytań Jubileuszowej Akademii
Najmłodszych Józefosław 2016.
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2. Poniżej znajdziesz słowa Jezusa, w których wypowiedział siostrze Faustynie swoje ogromne pragnienie
ustanowienia wyjątkowego dnia poświęconego Jego miłosierdziu. Wykreśl błędy. Pomocą będzie dla
Ciebie „Dzienniczek siostry Faustyny” (nr 699) – jego treść znajdziesz także w internecie.
„Córko moja, mów najbliższym/światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich/wiernych dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników/dzieci.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze/odrobinę łask na
dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św.,
dostąpi częściowego/zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby zasługi/grzechy jej były jako
szkarłat.
Miłosierdzie moje jest tak wielkie/ograniczone, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł,
ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza
w stosunku do mnie rozważać będzie przez godzinę/wieczność całą miłość i miłosierdzie moje.
Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą
niedzielę po Bożym Narodzeniu/Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju/bogactwa, dokąd nie zwróci się do
źródła miłosierdzia mojego”. (Dz. 699)

3. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
„Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II
w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział
do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym
Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich
jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi
(bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli
w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa
od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy
odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów
z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego.
W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia,
czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca
na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z
wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia ma
najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego…”
(źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia)







Kto ogłosił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła?
a) Papież Jan Paweł II
b) Papież Benedykt XVI

c) Papież Franciszek

Kto wymyślił Święto Miłosierdzia?
a) Siostra Faustyna

c) Jan Paweł II

b) Pan Jezus

Kiedy obchodzone jest Święto Miłosierdzia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Jaka jest największa obietnica związana z przyjęciem Komunii św. w Święto Miłosierdzia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





Prawda czy fałsz?
a) Nowenna, która przygotowuje do Święta Miłosierdzia trwa 7 dni.
b) Nowenna rozpoczyna się w Wielki Piątek.
c) W czasie trwania nowenny codziennie odmawia się litanię.

PRAWDA/FAŁSZ
PRAWDA/FAŁSZ
PRAWDA/FAŁSZ

Sprawdź kiedy dokładnie wypada najbliższe Święto Miłosierdzia.
Datę (dzień, miesiąc i rok) wpisz obok, tworząc kartkę z kalendarza.
NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

4. Potrafisz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia? Jeśli nie – koniecznie naucz się jej jak najszybciej 
Jeśli tak – sprawdź, czy Twoi bliscy też już ją znają. Może Ty kogoś nauczysz tej szczególnej modlitwy?
Pokoloruj rózaniec (Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawia się na zwykym różańcu, ale wypowiada się
inne modlitwy) według podanych wskazówek.
Koło wewnątrz zamień w tarczę zegara i zaznacz na nim Godzinę Miłosierdzia (jest to godzina śmierci Pana
Jezusa na krzyżu, godzina szczególnego miłosierdzia dla całego świata) – spróbuj każdego dnia o tej godzinie
przypomnieć sobie o wielkiej miłości Pana Jezusa i wypowiedz wtedy chociaż krótkie „Jezu ufam Tobie”.

NA DUŻYCH PACIORKACH
(pokoloruj je wszystkie na czerwono):
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało
i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przebłagania za grzechy
nasze i świata całego.”

NA POCZĄTKU:

NA KOŃCU:

Ojcze nasz…

NA MAŁYCH PACIORKACH
(pokoloruj je wszystkie na niebiesko):
„Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie
dla nas i świata całego”

Zdrowaś Maryjo…

Wierzę w Boga…

„Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.” (3 RAZY)

5. Spróbuj tegoroczne Święto Miłosierdzia przeżyć szczególnie:
a) Zacznij od nowenny. Od Wielkiego Piątku, każdego dnia, odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia
(jeśli to możliwe, zrób to w Godzinie Miłosierdzia, jeśli nie masz możliwości – o dowolnej porze). Możesz także
znaleźć w internecie (np. tu: http://www.faustyna.eu/nowenna-do-milosierdzia-bozego.htm) teksty modlitw na
każdy dzień nowenny i dołączyć je do Koronki. Oczywiście najlepiej, jeśli do zadania zachęcisz całą rodzinę
b) Jeśli Twoje serce nie jest w stanie łaski uświęcającej – koniecznie przystąp do Sakrametu Spowiedzi
przed Świętem Miłosierdzia.
c) Weź udział w Niedzielę Miłosierdzia w Eucharystii, a przyjmując godnie Komunię Świetą szczególnie
podziękuj Jezusowi za Jego ogromną miłość i miłosierdzie. Ufaj w Jego dobroć i staraj się kochać bliźnich.
d) W Godzinie Miłosierdzia w Święto Miłosierdzia wraz z najbliższymi odmów Koronkę do Bożego
Miłosierdzia – Ten Dzień i Ta Godzina jest szczególnym czasem łaski.
PS. Zadanie nie podlega punktacji (chcemy szczególnie, żebyś wykonał je dla Jezusa, a nie dla konkursowych
punktów), ale spróbuj je wykonać możliwie najlepiej! 
SERCE NOWENNY MIŁOSIERDZIA
(w dniu, w którym odmówiłeś Koronkę do Bożego Miłosierdzia pokoloruj odpowiednią część serca)

NIEDZIELA

MIŁOSIERDZIA

2.04
1.04

31.03
30.03

29.03

28.03
27.03
26.03

25.03
(Wielki Piątek)

-------------------------------------------------UWAGA! Pojawiły się sytuacje zagubienia kart odpowiedzi (pudełka na pytania/odpowiedzi są ogólnodostępne, być może ktoś niechcący wziął już uzupełnioną
kartę). Z tej racji prosimy/sugerujemy, by przed oddaniem odpowiedzi wykonać im zdjęcie/skan/ksero i zachować u siebie. To pozwoli uniknąć niektórych
problemów – choć zapewniamy, że rozwiązujemy je na korzyść uczestnika Jednocześnie informujemy, że już wkrótce upubliczniona zostanie aktualna lista
i punktacja uczestników. Zachęcamy, by śledzić internetową stronę parafialną (zakładka „JAN 2016”). Kontakt: jan.jozefoslaw@gmail.com

