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Serce Jezusa włócznią przebite
W Wielki Czwartek Pan Jezus zasiadł do stołu z apostołami. W pewnym
momencie powiedział: „Jeden z was Mnie zdradzi”. Jan, oparłszy głowę na
Jego piersi, zapytał, o kim mówi. Wtedy usłyszał, jak bije Serce Zbawiciela.
Nazajutrz Pan Jezus umarł na krzyżu. Jeden z żołnierzy włócznią przebił
Mu Serce. Jan zobaczył, jak wypływają z Niego krew i woda. Wstrząśnięty tym
widokiem opowiedział później w swojej Ewangelii, jak bardzo Pan Jezus nas
kocha.
Serce Jezusa zranione na krzyżu włócznią żołnierza cierpi z powodu naszych grzechów.
Chrystus oddał swoje życie z miłości do nas. My zaś nie kochamy Go wystarczająco; myślimy, że On jest gdzieś daleko i jesteśmy obojętni na Jego
miłość.
Pan Jezus chce nam przypomnieć, że kocha każdego z nas. W tym celu wybrał pewną dziewczynkę – taką jak każde inne dziecko – Małgorzatę Marię,
aby uczynić ją wysłanniczką swojego Serca. Otrzymała zadanie przypomnienia ludziom, że Jezus ma Serce, które nas kocha.
4

Zabawna historia
Pan Jezus zapewnił s. Małgorzatę Marię, że potrafi ona bez trudu postępować według reguł Zakonu Sióstr Wizytek oraz że wciąż jest przy niej. Teraz
zobaczysz, jak Jezus dotrzymuje słowa:
Na terenie klasztoru było wiele prac do wykonania. W dniach, w których
s. Małgorzata Maria przygotowywała się do złożenia ślubów, została posłana
do pilnowania oślicy i jej oślątka, a były to zwierzęta bardzo kapryśne. Siostra
Małgorzata Maria miała czuwać, żeby nie wyjadały jarzyn z ogródka. Trzeba
było mieć je ciągle na oku.
Tymczasem s. Małgorzata Maria rozmawiała z Panem Jezusem. Zapomniała zupełnie o oślicy i oślątku, które mogły wyrządzić szkodę.
– Patrzcie! – mówiły siostry. – Siostra Małgorzata Maria nadal chodzi z głową w chmurach.
Jak się później okazało, nie stało się nic złego. W tym czasie osiołki zachowywały się grzecznie: nie jadły jarzyn ani niczego w ogródku nie podeptały.
Pan Jezus chciał, aby s. Małgorzata Maria trwała na modlitwie, tymczasem On
zastąpił ją przy pracy.
W końcu s. Małgorzata Maria mogła złożyć swoje śluby zakonne. Było to 6
listopada 1672 roku.
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Zadania
  Odpowiedzi na pytania zapisz w krzyżówce.
Oznaczone pola utworzą hasło.

1. W szkole tych sióstr uczyła się Małgorzata Maria.
2. Paray-le-… – miejscowość, gdzie znajdował się klasztor, do którego
wstąpiła Małgorzata Maria.
3. Rozmowa z Panem Bogiem.
4. Ojcowie ci, podobnie jak kiedyś o. Klaudiusz la Colombière,
otrzymali zadanie szerzenia kultu Serca Bożego.
5. Jego mistrzynią była s. Małgorzata Maria.
6. Mama św. Małgorzaty Marii miała na imię…
7. Założycielem Zgromadzenia Sióstr Wizytek był Franciszek…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 Kto uleczył Małgorzatę Marię?
Mama

Matka Boża

Lekarz

Ksiądz

 Jakich znasz chorych z Ewangelii, którym Jezus przywrócił
zdrowie? Czy modlisz się za znajomych, którzy są chorzy?

 Umieszczając podane słowa na właściwym miejscu otrzymasz
jedną z próśb zawartą w „Ojcze nasz”:
winy – odpuść – nam – winowajcom – jako – nasze – i – naszym – i – my
– odpuszczamy

 Zrób obwódkę wokół przedmiotów, których artysta
potrzebuje przy malowaniu na płótnie.
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 Biorąc pierwszą literę z każdego słowa, otrzymasz wyrażenie,
którego siostra Małgorzata Maria nie rozumiała:

Morze – obraz – długo – liczba – irys – tata – wakacje – arbuz – młyn
– ypsylon – ślad – linijka – noc – ananas

 Co należy robić podczas modlitwy? Podkreśl poprawne
odpowiedzi.

• Prosić Pana Jezusa o przebaczenie.
• Mówić Panu Jezusowi, że się Go kocha.
• Starać się o skupienie serca.
• Myśleć o swoich zabawkach.

• Słuchać, kto hałasuje za oknem.
• Polecać wszystko Panu Jezusowi.
• Myśleć o pysznych lodach
i słodyczach.

 Rozwiąż szaradę. Następnie namaluj rzecz, której nazwę
otrzymałeś.

1. Moje trzy pierwsze litery rozpoczynają imię matki świętego Augustyna.
2. Następne trzy litery to trzy pierwsze litery tego, co „ma wielkie oczy”.
3. Dwie kolejne litery rozpoczynają imię świętego od rzeczy zagubionych.
4. Ostatnie trzy litery ma w ostatniej sylabie również imię Łucja.
Otrzymane litery złączone razem
stanowią moją nazwę.
To ja osłaniam Pana Jezusa,
gdy w Boże Ciało
„zagrody nasze widzieć przychodzi”.
Namaluj mnie teraz.

