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JUBILEUSZOWA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH – JAN 2016
SERIA NR 7 - WRZESIEŃ 2016
TERMIN ODDANIA ODPOWIEDZI: do 02.10.2016 (pierwsza niedziela października)

Drogi Uczestniku JAN 2016!
Witaj po wakacyjnej przerwie. Przed nami jeszcze dwie serie pytań konkursowych. Zakończenie konkursu
(i rozdanie nagród) zaplanowaliśmy na listopad – wraz z zakończeniem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Aktualne wyniki konkursu i inne informacje znajdziesz na parafialnej stronie internetowej
www.parafia-jozefoslaw.pl w zakładce „JAN 2016”.
1. Odczytaj słowa, które siostra Faustyna usłyszała od samego Jezusa. Słowa podkreślona wpisz w odpowiednie
pola krzyżówki (wyrazy wpisz w takiej formie, w jakiej znajdują się w tekście, kilka liter pozostawionych
w krzyżówce powinno ułatwić Ci zadanie). Hasło zdradzi Ci, czego dotyczy powakacyjna seria pytań.
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„Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom,
gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale
miłosierdzia; tam są największe cuda, które się
nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie
trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać
jakichś
zewnętrznych
obrzędów, ale wystarczy
przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą
i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia
Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była
jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie
było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak
jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza
tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają
z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie
wołać, ale będzie już za późno”.
(Dzienniczek, 1448)
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2.

Przyjrzyj się obrazkom przedstawiającym siedem sakarmentów świ ętych. Podpisz rysunki.
Wskaż sakrament, o którym mowa w powyższym zadaniu.

3. Siostra Faustyna opisała w swoim „Dzienniczku” jedną z rozmów z Jezusem dotyczącą sakramentu pokuty
i pojednania. Uzupełnij słowa Pana Jezusa. Wykorzystaj słowa z ramki poniżej. W wypadku trudności zajrzyj
do tekstu „Dzienniczka” (dostępny także w wersji internetowej).
duszę

granic

kapłanem
spowiedzi
ufności
wielka
pokorne
konfesjonale
serca
zbliżasz
łaski

Córko, kiedy przystępujesz do ……………………………. świętej,
do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją
…………………….. Moja krew i woda, która wyszła
z …………………. Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym
razem, jak się ………………………… do spowiedzi świętej,
zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością,
abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej
………………………. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi,
wiedz o tym, że Ja sam
w …………………………… czekam na ciebie, zasłaniam
się tylko ……………………………………., lecz sam
działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem
miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła
miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem
…………………………………. Jeżeli ufność ich będzie
………………………………., hojności Mojej nie ma
………………………………. Strumienie Mej
łaski zalewają dusze ……………………………. Pyszni
zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja
odwraca się od nich do dusz pokornych.
(Dzienniczek, 1602)

4. Wymień warunki dobrej spowiedzi.
1. Rachunek
za
5. Zadośćuczynienie

1)
2)
3)
4)
5)

Bogu

grzechy.

bliźniemu.

3. Mocne

Poprawy.

i

szczera.

Panu

sumienia.

postanowienie

4. Spowiedź

2. Żal

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

5. Przypomnij, jak brzmi przykazanie kościelne mówiące o minimalnej częstotliwości przystępowania do sakramentu
spowiedzi? Sam korzystaj z tego źródła Bożego Miłosierdzia tak często, by zawsze być w stanie łaski uświęcającej.
Treść przykazania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Kapłan, kiedy mnie zastępuje, to nie on działa, ale ja przez niego, życzenia jego są życzeniami moimi”.
(Dzienniczek, 331)
6. Pan Jezus pouczał siostrę Faustynę, że nasza dusza potrzebuje przewodnika, który jest mądry, wie więcej niż
my, a przede wszystkim troszczy się o to, żeby w naszym życiu wypełniła się wola Boża. Taką osobę nazywamy
kierownikiem duchowym. Najczęściej jest to kapłan, u którego regularnie się spowiadamy. Pan Bóg dał
Faustynie swoich dwóch pomocników, którzy byli jej spowiednikami – obaj kapłani uczynili bardzo dużo,
aby świat usłyszał o Bożym Miłosierdziu.


Połącz informacje z ramek z właściwymi zdjęciami.

KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO

OJCIEC JÓZEF ANDRASZ, JEZUITA

5.
SPOWIEDNIK FAUSTYNY W KRAKOWIE

KIEROWNIK DUCHOWY W WILNIE



Jeden ze spowiedników s. Faustyny jest już błogosławionym. Który? Wskaż dorysowując nad jego
głową aureolę.

7. Odczytaj krótką modlitwę wierszem, w którym s. Faustyna dziękuje Bogu za sakrament spowiedzi. W wolnym
polu ułóż własne podziękowanie za możliwość korzystania z Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty.
Możesz spróbować ułożyć wiersz Jeśli jeszcze nie korzystasz z sakramentu spowiedzi ułóż modlitwę,
w której poprosisz o jak najlepsze przygotowanie do tej ważnej chwili.

Dzięki Ci, Panie, za spowiedź świętą,
Za to źródło wielkiego miłosierdzia,
Które jest niewyczerpane,
Za tę krynicę łask niepojętą,
W której dusze bieleją grzechem zmazane.

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

8. Z tajemnicą Bożego Miłosierdzia łączy się nauka Kościoła o odpustach. W sakramencie pojednania grzesznik
otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć
wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które
spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służą właśnie odpusty.
Wyjaśnij co to jest odpust? W tym celu uporządkuj poniższe słowa od największego do najmniejszego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. Z Jubileuszem Miłosierdzia związany jest odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie grzechów nie zna granic.
Można go uzyskać poprzez pielgrzymkę do Drzwi Świętych w kościołach wyznaczonych przez biskupa
diecezjalnego czyli tzw. kościołach jubileuszowych oraz wypełnienie tzw. zwykłych warunków uzyskania
odpustu, czyli przystąpienie do spowiedzi i Komunii świętej oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
Kardynał Nycz ustanowił w naszej archidiecezji warszawskiej trzynaście kościołów jubileuszowych.
Na podstawie strony internetowej http://archidiecezja.warszawa.pl/koscioly-jubileuszowe-w-archidiecezjiwarszawskiej/ uzupełnił brakujące informacje.
 …………………………………………………….. św. Jana Chrzciciela w Warszawie
 Bazylika Świętego ………………………………….. w Warszawie
 Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego w …………………………………………..
 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
 Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie (Mokotów)
 Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie (Żoliborz)
 Świątynia ………………………………………. Bożej w Warszawie (Wilanów)
 Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie (Stegny)
 Kościół św. Wojciecha w Warszawie (Wola)
 Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie (Wola)
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu
 Kościół akademicki św. …………………………………….w Warszawie (od 18 stycznia 2016)

Do zakończenia Roku Miłosierdzia masz szansę w każdym z tych kościołów doświadczyć niesmowitej łaski
Bożego Miłosierdzia. Może uda Ci się zaplanować, do którego z nich w najbliższym czasie udasz się wraz
z rodziną? Warto skorzystać!:)

