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Czcigodni Księża oraz Siostry zakonne, 

Drogie Katechetki, Szanowni Katecheci,  

 

Pragniemy złożyć wam serdeczne wyrazy wdzięczności za pracę 

katechetyczną w bieżącym roku szkolnym. Dziękujemy za podejmowany wysiłek 

dydaktyczny i wychowawczy oraz za wszelkie dodatkowe formy pracy z dziećmi 

i młodzieżą, w tym za przygotowanie ich do udziału w konkursach.  

Na czas nadchodzących wakacji życzmy oddechu od codziennej pracy 

nauczycielskiej i katechetycznej, poświecenia wolnych chwil na to, na co 

najbardziej brakowało czasu w trakcie nauki szkolnej, odkrywania piękna 

otaczającego nas świata, odwiedzenia jego uroczych zakątków oraz nabrania 

nowych sił i entuzjazmu do dalszej ewangelizacji i przekazu wiedzy religijnej. 
 

Ks. dr Andrzej Kielian 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

wraz z s. Danielą i p. Teresą 

oraz Księżmi współpracownikami 

 

 

 

WAKACYJNY DYŻUR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

 
Wydział Katechetyczny w miesiącach wakacyjnych czynny będzie 

 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 13.00 

 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
 

     www.katecheza.diecezja.pl 

    e-mail: katecheza@diecezja.pl 
 

tel. +48 12 628 81 59;    +48 12 628 81 60 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
mailto:wddim@diecezja.krakow.pl
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według następującego grafiku: 

 

 Osoba na dyżurze w Wydziale Katechetycznym 

24 – 28 czerwca 2019 Ks. Janusz Grodecki 

1 – 5 lipca 2019 Ks. Albert Wołkiewicz 

8 – 12 lipca 2019 Ks. Andrzej Wciślak 

15 – 19 lipca 2019 Ks. Arkadiusz Zych 

22 – 26 lipca 2019 Ks. Piotr Zioło 

29 lipca – 2 sierpnia 2019 P. Teresa Flanek 

5 – 9 sierpnia 2019 Ks. Piotr Sobala 

12 – 14 sierpnia 2019 Ks. Andrzej Kielian 

15 sierpnia 2019 UROCZYSTOŚĆ – nieczynne 

16 sierpnia 2019 Ks. Andrzej Kielian 

19 – 23 sierpnia 2019 Ks. Sławomir Kowalski 

26 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Piotr Zioło 

27 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Piotr Sobala 

28 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Piotr Zioło 

29 sierpnia 2019 DZIEŃ KATECHETYCZNY 

30 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Albert Wołkiewicz 

 

 

SIERPNIOWE SPOTKANIE KATECHETYCZNE 
 

W tym roku wszystkich katechetów zapraszamy na Dzień Katechetyczny  

w czwartek 29 sierpnia 2019r. w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. 

 

AKTUALIZACJA MISJI KANONICZNEJ 

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla katechetów 

świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2019/2020. O wystawienie misji 

lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz 

proboszcz parafii, na terenie której katechizuje dany katecheta. Wzór pisma na stronie: 

 http://katecheza.diecezja.pl   

 

 

 

 

Konspekt katechezy do klas 4-6 Szkoły Podstawowej 
Święto ku czci Ciała Pana Jezusa 

 

ks. Marcin Filar 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
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1. Cele katechetyczne: 

– zapoznanie ze znaczeniem Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; 

– przybliżenie tradycji związanych z obchodami Bożego Ciała; 

– zachęcenie do włączenia się w procesje eucharystyczne. 

2. Słowa klucze:  

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, Eucharystia 

3. Uwagi metodyczne: 

a. pomoce dydaktyczne: 

wydrukowane teksty modlitwy św. Patryka (materiały pomocnicze A), krzyżówka 

(materiały pomocnicze B), fragmenty Ewangelii czytane w Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa (materiały pomocnicze C) lub Pismo Święte, tablica, kreda 

b. metody:  

gra dydaktyczna, burza mózgów, pogadanka heurystyczna, praca w grupach – praca z 

tekstem, wykład 

c. literatura i środki audiowizualne: 

– wykorzystane: 

• Pismo Święte, 

–  polecane: 

• Ewa Hartman Boże Ciało zaczęło się w Orvieto. 

 

4. Plan katechezy: 

A. Wstęp – czas ok. 10 min. 

Krzyżówka  

B. Rozwinięcie – czas ok. 25 min. 

burza mózgów – Boże Ciało 

praca w grupach z fragmentami Ewangelii 

C. Zakończenie – czas ok. 8 min. 
Wykład o Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

 

5. Przebieg katechezy 

A. Wstęp 

 Katechezę rozpoczynamy modlitwą św. Patryka Bądź, Jezu, ze mną (materiały 

pomocnicze A). Następnie uczniowie rozwiązują krzyżówkę (materiały pomocnicze B). 

Jej rozwiązaniem jest hasło „Boże Ciało”. 

B. Rozwinięcie  

Uczniowie w parach (na zasadzie burzy mózgów) wypisują skojarzenia dotyczące 

Bożego Ciała, później jedna osoba z każdej pary podchodzi do tablicy i zapisuje jedno ze 

skojarzeń. W kolejnym kroku nauczyciel zakreśla te hasła, które są związane z 

Eucharystią oraz tradycjami towarzyszącymi obchodom Uroczystości Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa (np. procesje). Następnie nauczyciel pyta uczniów, czy 

dostrzegają, według jakiego klucza podkreślał zaproponowane przez nich skojarzenia. 

Przez kilka minut rozmawiamy o związku zakreślonych haseł z Bożym Ciałem. 
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Po pogadance nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup i rozdaje fragmenty Ewangelii, które 

są czytane w Uroczystość Bożego Ciała – w kościele oraz przy 4 ołtarzach (materiały 

pomocnicze B). Uczniowie zapoznają się z przydzielonymi tekstami i z członkami swojej 

grupy formułują odpowiedź na pytanie: jaki istnieje związek między tym fragmentem 

Ewangelii a Uroczystością Bożego Ciała? Gdy każda grupa będzie gotowa, uczniowie na 

forum klasy prezentują swoje wnioski. Nauczyciel dokonuje podsumowania tej części 

katechezy, wskazując na niezwykłe bogactwo tej formy pobożności, jaką jest procesja 

eucharystyczna z licznymi odniesieniami do Słowa Bożego. 

 

C. Zakończenie 

Nauczyciel opowiada o początkach tej Uroczystości (materiał pomocniczy – polecany). 

Uczniowie zapisują w zeszycie notatkę:  

Boże Ciało to potoczna nazwa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Obchodzenie tego szczególnego dnia zapoczątkował w Rzymie papież Urban IV, a 

papież Jan XXII w XIV wieku nakazał obchodzić je w całym Kościele. W Polsce Boże 

Ciało obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – jest to święto ruchome. 

W tym dniu nakazane jest uczestniczenie we Mszy Świętej. 

Na zakończenie modlimy się, śpiewając pieśń Panie dobry jak chleb. 

 

6. Materiały pomocnicze: 

– wykorzystane: 

A. Modlitwa św. Patryka 

Bądź, Jezu, ze mną! 

Po mej prawicy, po mej lewicy. 

Ogarnij mnie ze wszystkich stron. 

Bądź w sercach wszystkich, co o mnie myślą. 

Bądź w ustach wszystkich, co o mnie mówią. 

Bądź w oczach, które mnie widzą. 

Bądź w uszach, które mnie słyszą. 

Bądź, Jezu, ze mną! 

Ogarnij mnie ze wszystkich stron. 

Amen. 

B. Krzyżówka 
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1          

   2       

 3      

4         

  5        

   6       

 7       

 8      

9       

 

 

1. Współwięzień Jezusa. Dzięki tłumowi ocalony od ukrzyżowania. 

2. Nad tą rzeką Jan Chrzciciel zapowiadał przyjście Mesjasza. 

3. Jezus na krzyżu cytował słowa psalmu: ".... mój, ...., czemuś mnie opuścił?" 

4. Pierwszy z sakramentów. 

5. Patronka chórzystów, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. 

6. Pierwszy z papieży. 

7. Szata liturgiczna – jej kolor zależy od okresu liturgicznego. 

8. Człowiek składa się z duszy i... 

9. Po zmartwychwstaniu Jezus zwrócił się tak do kobiety, która, usłyszawszy to, odrzekła 

Mu: "Rabbuni". 

Rozwiązanie dla nauczyciela: 
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1 B A R A B A S Z  

   2 J O R D A N 

 3 B O Ż E  

4 C H R Z E S T  

  5 C E C Y L I A 

   6 P I O T R  

 7 O R N A T  

 8 C I A Ł A 

9 M A R I O  

 

 

C. Ewangelie – praca w grupach 

Grupa nr 1 

J 6,51-58 

Jezus powiedział do Żydów: 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 

na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na 

pożywienie?” 

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 

spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 

jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a 

Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak 

ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 
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Grupa nr 2 

EWANGELIA PRZY PIERWSZYM OŁTARZU (Mt 26,17-19.26-29) 

 

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie 

chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do 

znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u 

ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił 

Jezus, i przygotowali Paschę.  

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 

uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i 

odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja 

Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Lecz 

powiadam wam: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego 

dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego". 

 

Grupa nr 3 

EWANGELIA PRZY DRUGIM OŁTARZU (Mk 8,1-9) 

Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i 

rzekł im: "Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli 

ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z 

daleka".  

Odpowiedzieli uczniowie: "Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich 

chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" Odpowiedzieli: "Siedem".  

I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, 

połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I 

nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych 

ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich 

odprawił. 

 
Grupa nr 4 

EWANGELIA PRZY TRZECIM OŁTARZU (Łk 24,13-16.28-35) 

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi, zwanej 

Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym 

wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.  

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 

przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już 

nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i 

dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.  

I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w 

drodze i Pisma nam wyjaśniał?" 
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W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 

Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i 

ukazał się Szymonowi.  

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

 

Grupa nr 5 

EWANGELIA PRZY CZWARTYM OŁTARZU (J 17,20-26) 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: 

"Ojcze nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 

Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 

stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 

Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.  

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby 

widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś 

Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 

Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich". 

 

– polecane: 

„W 1263 r. na pielgrzymkę do Rzymu wyruszył wątpiący w obecność Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie pewien kapłan pochodzący z Pragi - Piotr. Na pątniczym 

szlaku zatrzymał się przy grobie św. Krystyny w Bolsenie, nieopodal Orvieto, by tam 

odprawić Mszę św. Kiedy przystąpił do rozdzielania Komunii św., jedna z Hostii zaczęła 

krwawić i poplamiła leżący na ołtarzu korporał. Ks. Piotr zawinął ją w korporał, włożył 

do kielicha i chciał powrócić do zakrystii, lecz w tym momencie kilka kropel krwi upadło 

na ziemię. Kapłan stracił przytomność, zaś świadkowie zdarzenia ujrzeli na korporale 

podobiznę Chrystusa, którą utworzyły ślady krwi.  

Tak się złożyło, że tym czasie w pobliskim Orvieto przebywał papież Urban IV. Posłał 

on więc on do Bolesny swoich teologów, którzy potwierdzili prawdziwość cudu, zabrali 

relikwię i powrócili do Orvieto. Powracającym Ojciec Święty wyszedł naprzeciw, wziął 

korporał z Hostią i ukazał go licznie zgromadzonym wiernym. Ten właśnie moment, jak 

się uznaje, dał początek procesjom Bożego Ciała. Dla godnego uczczenia relikwii 

wzniesiono zaś w Orvieto wspomnianą na początku piękną gotycką katedrę ze specjalną 

kaplicą Korporału (budowę, która trwała trzy wieki, rozpoczęto jesienią 1290 r.). Sama 

zaś uroczystość jest związana bezpośrednio z objawieniami (1245 r.), jakie miała św. 

Julianna z Cornillon (1193 - 1258), w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego 

święta ku czci Najświętszej Eucharystii i wyznaczył nawet dzień jego obchodzenia - 

czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Pierwsza procesja eucharystyczna odbyła się w 

1246 r. za zgodą biskupa Liege Roberta.”  

 

Edyta Hartman, Boże Ciało zaczęło się w Orvieto, dostęp on-line:  
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https://www.niedziela.pl/artykul/56449/nd/Boze-Cialo-zaczelo-sie-w-Orvieto 

 

 

 

 

 

 

Konspekt katechezy do klas 4-6 Szkoły Podstawowej 
Serce Pana Jezusa 
dk.  Marek Kulman 

 
1. Cele katechetyczne: 

1. przybliżenie wiadomości o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca, 

2. kształtowanie postawy szacunku wobec Chrystusa w Eucharystii, 

3. zachęcenie do udziału w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca. 

2. Słowa klucze: 
Serce Pana Jezusa, obietnice, św. Małgorzata Alacoque. 

3. Uwagi metodyczne: 

a. pomoce dydaktyczne: 
Pismo Święte J 3 16-17 (zał.A), serce z kartonu, obraz św. Małgorzaty Alacoque, 

małe obrazki św. Małgorzaty, tekst z obietnicami dla każdego ucznia w klasie (zał. 

C); kartki A-4 z cyferkami 9 i 12,  historia św. Małgorzaty (zał. B), rysunek 

konfesjonału dla każdego ucznia w klasie (zał. D), obrazki na których można 

zaznaczać pierwsze piątki miesiąca (dla każdego ucznia w klasie). 

b. metody: 
pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, pokaz 

c. literatura i środki audiowizualne: 
•        Pismo Święte  

          Tekst o świętej Małgorzacie: 

          

http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/religia/rzepnicka1.htm 

          Tekst o 12 obietnicach: 

 http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=6 

 Obrazek:  

https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/57258_skrot.pdf 

 

4. Plan katechezy: 

A. Wstęp – czas ok. 10 min. 

Modlitwa Akt wiary, nadziei, miłości. 

Ćwiczenie Serce 

B. Rozwinięcie – czas ok. 20 min. 

Ćwiczenie Poznajemy św. Małgorzatę 

Ćwiczenie Pierwsze piątki miesiąca 
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C. Zakończenie – czas ok. 15 min. 

Ćwiczenie Obietnice 

Modlitwa 

5. Przebieg katechezy: 

A. Wstęp 
Katechezę rozpoczynamy wspólną modlitwą „Akt wiary, nadziei, miłości”.  

Następnie przechodzimy do ćwiczenia Serce.  Przyklejamy papierowe serce na tablicy i 

zadajemy pytanie dzieciom:  

- Z czym kojarzy się serce? 

Odpowiedzi zapisujemy na tablicy.  

Po czym  ukierunkowujemy uczniów, że to wszystko co kojarzy się nam z sercem 

(miłość) jest darem od Boga, aby to podkreślić czytamy fragment Pisma Świętego  J 

3,16-17 (Zał. A). Po przeczytaniu fragmentu stawiamy katechizowanym kolejne pytanie: 

- W jaki sposób my doświadczamy miłości od Boga w sakramentach? 

Odpowiedzi dzieci staramy się ukierunkować na sakrament spowiedzi. 

 
B. Rozwinięcie 

W dalszej części katechezy prowadzimy ćwiczenie Poznajemy św. Małgorzatę. Na 

tablicy przyklejamy obraz św. Małgorzaty Alacoque, a obok kartki z cyferkami 9 i 12. 

Stawiamy dzieciom pytania: 

4. Kim jest osoba na obrazie? 

5. Co oznaczają cyfry, które pojawiły się na tablicy? 

 Po wysłuchaniu odpowiedzi, wyjaśniamy, iż obraz przedstawia św. Małgorzatę, 

a co oznaczają tajemnicze cyferki dowiemy się w dalszej części katechezy.  Opowiadamy 

historię Świętej Małgorzaty (zał. B), zwracając szczególną uwagę na słowa: dziewięć, 

pierwszych piątków miesiąca. 

Po czym stawiamy dzieciom pytanie: 

- Czy ktoś wie, co oznacza cyfra 9? 

Jeśli któreś z dzieci poda właściwą odpowiedź, warto nagrodzić je np. małym obrazkiem 

św. Małgorzaty. 
  

 Następnie przechodzimy do ćwiczenia Pierwsze piątki miesiąca. Krótko 

tłumaczymy praktykę dziewięciu, pierwszych piątków miesiąca. Zachęcając dzieci do 

udziału w tym nabożeństwie. 

 

C. Zakończenie 
 W tej części proponuje się ćwiczenie Obietnice. Katecheta zwraca uwagę, iż 

cyferka 9 oznacza dziewięć, pierwszych piątków miesiąca, natomiast cyferka 12 to liczba 

dwunastu obietnic, jakie otrzymała św. Małgorzata. Zapoznajemy dzieci z obietnicami  

(zał. C).  Po czym każdemu z uczniów rozdajemy kartkę z obietnicami (zał. C), którą 

dzieci wklejają do zeszytu. 
 Podsumowanie stanowi zadanie domowe. 

Rozdajemy uczniom rysunek konfesjonału (zał. D), który mają wkleić do zeszytu.                  
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W miejscu, w którym zazwyczaj siedzi ksiądz należy wkleić obrazek Jezu Ufam 
Tobie. 
Na koniec katechezy rozdajemy uczniom obrazki na których mogą zaznaczać 

pierwsze piątki miesiąca.  
Katechezę kończymy modlitwą np. piosenką Jezu ufam Tobie. 

 

6. Materiały pomocnicze: 
A. Fragment Pisma Świętego J 3 16-17  

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 

świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” 

 

B. Historia Życia Św Małgorzaty Alacocue 

„Ponad 300 lat temu we Francji urodziła się dziewczynka, dla której rodzice wybrali imię 

Małgorzata. Dziewczynka z całego serca kochała Pana Jezusa, który zaprosił ją, by została 

siostrą zakonną. Gdy dorosła        i miała 24 lata spełniła prośbę Pana Jezusa i została 

siostrą zakonną. Przychodził do niej sam Pan Jezus               i rozmawiał z nią. Chrystus 

uczył ją o swej wielkiej miłości do wszystkich ludzi. Małgorzata widziała serce Jezusa. Pan 

Jezus mówił do Małgorzaty: „Patrz! Oto serce, które tak bardzo ukochało ludzi”. 

Chrystusowi było przykro, ponieważ ludzie nie pamiętali o Jego miłości, cierpieniu dla 

naszego zbawienia, zbyt mało osób okazywało Jezusowi miłość w Najświętszym 

Sakramencie. Teraz Najświętszy Sakrament szczególnie czcimy w miesiącu maju 

odmawiając litanię do Matki Bożej, a w miesiącu czerwcu będziemy odmawiać litanię do 

Serca Pana Jezusa. 

 

   Pan Jezus pragnął, by obchodzono święto ku czci Jego serca w piątek po uroczystości 

Bożego Ciała. Jest to uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pan Jezus polecił 

także, aby przystępowano do Komunii Świętej, wynagradzającej za grzechy swoje i innych 

ludzi przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Należy przyjmować Ciało Jezusa w 

stanie łaski uświęcającej, czyli trzeba być po spowiedzi świętej i mieć dobre postanowienie. 

Jeśli ktoś przystępował do Komunii świętej z myślą, że potem będzie mógł grzeszyć, ten 

nie wypełnia tego warunku. Należy przyjmować Komunię Świętą w jednym ciągu przez 

dziewięć pierwszych piątków miesiąca, czyli bez przerwy. Jeśli zdarzy się, że ktoś z 

powodu choroby musi przerwać, należy od nowa rozpocząć to nabożeństwo. Nie można 

pierwszego piątku przenosić na inny dzień tygodnia np. niedzielę. Trzeba koniecznie 

przyjmować Komunię Świętą w intencji wynagrodzenia zniewag, jakie spotykają Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie, a szczególnie za przyjmowanie świętokradzkich Komunii 

świętych, czyli w stanie grzechu ciężkiego. Tym, którzy wypełnią wszystkie te warunki Pan 

Jezus obiecał wiele łask.” 

 

http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/religia/rzepnicka1.htm 
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C. 12 obietnic Pana Jezusa 

 

     W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia 

skierowane           do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci 

rozproszone informacje zebrano        w słynne 12 obietnic. 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.  

 

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.  

 

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.  

 

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.  

 

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.  

 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.  

 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

 

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.  

 

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.  

 

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.  

 

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na 

zawsze w Nim pozostaną.  

 

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja 

udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć 

miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez 

sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. 

http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=6 

 
D. Obrazek  
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https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/57258_skrot.pdf 
 


