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37. Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia

1. Sprawdź swoją wiedzę na temat siostry Faustyny, zaznaczając prawidłowe 
odpowiedzi.

1. Apostołką Bożego miłosierdzia nazywamy:
a) św. Weronikę,

b) św. siostrę Faustynę Kowalską,

c) św. Jadwigę, królową Polski.

5. Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby:
a) mówiła ludziom o miłosierdziu Bożym,

b) zachowywała milczenie,

c) więcej pracowała.

2. Siostra Faustyna Kowalska:
a) pochodziła z ubogiej rodziny rolników, 

b) była szlachcianką,

c) pochodziła z bogatego rodu.

6. Siostra Faustyna została kanonizowana przez:
a) papieża Benedykta XVI,

b) papieża Franciszka,

c) papieża Jana Pawła II.

3. Siostra Faustyna napisała:
a) pamiętnik,

b) kronikę,

c) „Dzienniczek”.

7. Grób siostry Faustyny znajduje się w:
a) Częstochowie,

b) Krakowie-Łagiewnikach,

c) Warszawie.

4. W „Dzienniczku” znajdujemy opis:
a) pięknych krajobrazów,

b) spotkań siostry Faustyny z Panem Jezusem,

c) pracy w ogrodzie klasztornym.

8. Sposobami uczczenia Bożego miłosierdzia prze-
kazanymi przez siostrę Faustynę, są:
a) godzina miłosierdzia, święto miłosierdzia, Koronka do 

Bożego miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego,

b) post, modlitwa, jałmużna,

c) pielgrzymka, litania, różaniec.

2. Jednym z zadań powierzonych siostrze Faustynie było namalowanie ob-
razu. Pokoloruj promienie, które wchodzą z serca Pana Jezusa, i dopisz 
słowa, które znajdują się pod obrazem Jezusa Miłosiernego.

Sprawdź swoją wiedzę

Obraz Jezusa Miłosiernego został nama-

lowany przez:

a) siostrę Faustynę, 

b) malarza Eugeniusza Kazimirowskiego,

c) nieznanego artystę.
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3. Obraz Jezusa Miłosiernego nawiązuje do wydarzenia opisanego w Ewan-
gelii św. Jana. Porządkując alfabetycznie litery w nawiasach i przepisując 
w linie poniżej wyrazy znajdujące się przy nich, odczytasz, co się wydarzyło 
po śmierci Jezusa.

(E) i zobaczyli, (Ł) tylko jeden (P) przebił Mu bok, (B) gdy podeszli (I) nie łamali

(R) a natychmiast (A) „Lecz (M) z żołnierzy (S) wypłynęła (Z) i woda.”

(O) włócznią (T) krew (G) że już umarł, (K) Mu goleni, (D) do Jezusa

„ ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………” (J 19,33-34).

4. Korzystając z szyfru, uzupełnij zdanie mówiące o tym, co zapowiadają 
krew i woda, które wypłynęły z boku Jezusa.

WODA zapowiada  _ _ _ _ _ _ _, 
              
a KREW zapowiada  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
                  

A C E Ę H I R S T U Y Z

5. Zadaniem każdego chrześcijanina jest przekazywanie miłości i miłosier-
dzia Bożego innym ludziom. Uzupełnij zdania, posługując się wyrażeniami 
w nawiasach lub własnymi propozycjami.

Powinniśmy przeprosić Jezusa za grzechy współczesnego świata, takie jak: ……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(brak modlitwy, niechęć do uczęszczania na Mszę Świętą, pijaństwo Polaków, wojny…)

Naszego miłosierdzia oczekują: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(grzesznicy, chorzy, cierpiący, potrzebujący, umierający, niepełnosprawni, ubodzy…)
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