
Przesyłam, dla nieobecnych,  

podsumowanie lekcji o miłosierdziu i o kulcie Maryjnym. 

Podsumowanie jest dla wszystkich klas V, VI, VIII *różnice będą wyszczególnione 

2 maja 2020 r 

 

 

Temat: Miłosierdzie 

Punktem wyjścia jest zrozumienie, że miłosierdzie to znaczy troska serca. Źródłem i wzorem 

takiej postawy jest miłosierny Ojciec. Stąd patrzymy na miłosierdzie w kategoriach relacji z 

osobą niż tylko jako bezosobową łaskę czy sprawność. Czyli człowiek miłosierny to „człowiek 

troskliwego serca”. Prezentacja dostępna na mojej stronie prowadziła nas przez właściwe 

miłosierdzia.  

Poznaliśmy osobę s. Faustyny oraz historię powstania obrazów Jezusa Miłosiernego (Wilno, 

Łagiewniki). W prezentacji wyjaśniona jest symbolika tego obrazu. Rozumiemy też dlaczego 

Łagiewniki łączą się z Jezusem Miłosiernym. To tam umarła s. Faustyna i tak jest Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia.  

Człowiek miłosierny czyni uczynki miłosierne i to wypływa z niego. Staje się jego zwyczajnym 

sposobem postępowania. Stąd przypomnieliśmy siebie uczynki miłosierne względem duszy i 

ciała (warto a nawet należy je znać – i oczywiście praktykować).  

Warto pogłębiać i poszerzać wiedzę o życiu i orędziu s. Faustyny. Pomocą są filmy i poświęcone 

jej strony internetowe. 

Forms dodatkowy:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0C

tGh9HofDqdUVdURFVONlc0SFJOVjRUVEtWMEdISUJHQlUwSy4u  

 

 

Temat: Maryja 

Punktem wyjścia dla kl. VI i VIII jest lekcja z podręcznika –  

kl. VI „Oddajemy cześć Maryi” (str. 101- 103)  

https://drive.google.com/open?id=1uN27PMsR3RSZuyKbnwuai3VakAko7tTb ;  

kl. VIII „Najświętsza” str. 140-141  

https://drive.google.com/open?id=16CU5niiCNKIMm_87jyD8mUKwu5Mipeoe ).  

Podręczniki wprowadzają w tematykę właściwego rozumienia kultu maryjnego.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0CtGh9HofDqdUVdURFVONlc0SFJOVjRUVEtWMEdISUJHQlUwSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0CtGh9HofDqdUVdURFVONlc0SFJOVjRUVEtWMEdISUJHQlUwSy4u
https://drive.google.com/open?id=1uN27PMsR3RSZuyKbnwuai3VakAko7tTb
https://drive.google.com/open?id=16CU5niiCNKIMm_87jyD8mUKwu5Mipeoe


Właściwe zrozumienie kultu maryjnego. W Kościele nie modlimy się „do” Maryi ale „z” Maryją, 

prosząc o jej wstawiennictwo za nami. Ona bowiem doskonale kochała Jezusa, wypełniała wolę 

Bożą. Dlatego jest dla nas przykładem i pomocą.  

Dalej prowadziła nas prezentacja pomagająca zrozumieć taki właśnie sposób myślenia. Pomocą i 

obrazem była Litania Loretańska. Wiemy skąd nazwa – z sanktuarium w Loreto, gdzie są relikwie 

domku Maryi z Nazaretu. Zauważyliśmy, że budowa litanii wprost wskazuje, że adresatem naszej 

modlitwy jest Bóg. Maryję prosimy, aby „wstawiała się za nami, byśmy byli godni obietnic 

Chrystusowych”. 

Wskazałem też na ważny fakt, jakim jest biblijne umocowanie wielu wezwań z litanii 

(wskazujących na relację Maryi do Jezusa) oraz rozeznanie Kościoła, który jedyny może dodać 

wezwania rozeznając działanie Boga w świecie oraz to, do czego Bóg wzywa chrześcijan.  

Ważnym elementem było uświadomienie sobie, że ilość wezwań nie wyczerpuje naszej 

pobożności maryjnej. Stad są tytuły maryjne, które nie znalazły się w litanii np. Matka Boża 

Dobrej Śmierci (kościół seminaryjny w Warszawie); Opiekunka Przyrody (parafia w Sedzyminie); 

Królowa Podhala (Sanktuarium w Ludźmierzu). Jako ciekawostkę (ale i ważną informację) należy 

uznać wezwanie „Królowo świata”, które czasem podają strony internetowe czy jakieś książeczki 

do nabożeństwa, ale tego wezwania w litanii nie ma. Parę osób dostało dodatkowego plusa za 

reakcję na formsowe pytanie.  

Uczestnicy lekcji online w kl.VI mogli przesłać odpowiedzi na pytanie (zadanie dodatkowe) – kto 

to zrobił dostał ocenę, bo znaczy, że uważał na e-lekcji. Pozostali mogą już teraz dostać tylko 

plusa, jeśli poproszą osobiście o treść zadania lub je sobie przypomną z e-lekcji. Podobnie mogli 

uczynić uczniowie kl. VIII.  

Na koniec współczesne nowe wezwania i wyjaśnienie skąd wzięło się wezwanie Królowo Polski.  

Jako obraz tego, że patrzymy na osobę Maryi poprzez życie Jezusa jest dzisiejszy dzień. Z racji IV 

Niedzieli Wielkanocnej, którą świętujemy 3 maja, uroczystość Maryi Królowej Polski została 

przeniesiona na dziś, czyli na 2 maja.  

Na mojej stronie modlitwy, które możemy dodawać do litanii prosząc o zakończenie epidemii.  

Forms dodatkowy: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0C

tGh9HofDqdUVdURDIySVpGOVhDTDMxOEw2NldOVzRCRFpLNi4u  

 

Proszę przesyłać zaległe prace (aby zniwelować minusy). Reszta informacji o poprawach ocen 

później. Do zobaczenia na kolejnych e-lekcjach i oby jak najszybciej w szkole. 

 

Ks. Tomek 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0CtGh9HofDqdUVdURDIySVpGOVhDTDMxOEw2NldOVzRCRFpLNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWGPwL9vDEOqfwVa5X2P_3TYHo1T0CtGh9HofDqdUVdURDIySVpGOVhDTDMxOEw2NldOVzRCRFpLNi4u

