
1. Religia, 27 kwietnia 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy. Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
 
W niedzielę 26 kwietnia rozpoczął się Tydzień Biblijny czyli tydzień czytania Pisma Świętego.  
Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze Biblii, to może jest okazja, aby o tym pomyśleć.  
Jest tyle różnych okazji w ciągu całego roku ( urodziny, imieniny, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień 
Dziecka), abyście mogły poprosić o taki piękny prezent, jakim jest Biblia dla dzieci z kolorowymi 
obrazkami. Pamiętajcie, że słowa czytane z Biblii karmią naszą duszę, która jest ciągle „głodna” Boga. 
 
Temat:  Oddaję cześć Królowej Polski. 
Na całym świecie nie  ma nikogo takiego jak mama. 
Kiedy cieszymy się lub smucimy z jakiegoś powodu, najlepiej wtedy porozmawiać z mamą. Ona 
pocieszy, przytuli i zaradzi. Kiedy zachorujemy i jest nam bardzo źle, a jeszcze trzeba łykać niedobre 
lekarstwo, mama jest przy nas. Choć się martwi naszą chorobą, to nie daje poznać po sobie, jest 
uśmiechnięta i Kochana, najlepsza na świecie. 
Pan Bóg dał każdemu matkę tu na ziemi, ale także dał nam mamę, która jest w niebie. 
- Jaką matkę mamy w niebie? 
Mamy Matkę Pana Jezusa – Maryję. 
Maryja stała się Matką każdego z nas pod krzyżem Swego Syna. Była przy Nim, kiedy umierał. Stała 
pod krzyżem wraz z uczniem Janem. Stało to się w taki sposób:  
„Kiedy więc Jezus ujrzał Maryję i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 
<Niewiasto, oto syn Twój>. Następnie rzekł do ucznia: <Oto Matka twoja>. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie.” Od tamtej chwili Maryja jest Matką każdego z nas.  
Matka Boża jest w niebie i widzi wszystko, co się dzieje na ziemi. Modli się za nami przed tronem 
Pana Jezusa i we wszystkim nam pomaga. Ludzie kochają bardzo swoją Matkę w niebie, mają w 
domach jej obrazy i figurki. 
Na polach, przy drogach są ku Jej czci kapliczki (załącznik). Szczególnie my, Polacy, czcimy Maryję jako 
naszą Matkę i Królową Polski.  
- Jaki tytuł nosi Matka Boża przedstawiona na tym obrazie? (załącznik) 
Tak, to Matka Boska Częstochowska.  
- Gdzie znajduje się Jej sanktuarium? 
Znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze. 
Co roku w sierpniu z całej Polski ludzie idą w pieszych pielgrzymkach do Matki Bożej na Jasną Górę. 
Może ktoś z Was był na takiej pielgrzymce, może Wasi rodzice czy dziadkowie. 
3 maja czcimy Maryję jako Królową naszej Ojczyzny Polski. W tym dniu przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze, ale też w każdym Kościele,  dziękujemy Maryi za wszystkie łaski, 
jakie wyprosiła dla nas u Boga. Prosimy, aby nadal opiekowała się nami i Polską. 
Obrazem Matki Bożej opiekują się zakonnicy w białych habitach i z długim różańcem przy pasie- 
Paulini. 
Dawno temu Matka Boża z Jasnej Góry pomogła małej garstce zakonników i żołnierzy obronić kościół 
i klasztor przed potężną armią szwedzką. Dzięki tej cudownej obronie, Polacy nabrali odwagi i 
wypędzili wszystkich Szwedów z Ojczyzny. Kiedy dowiedział się o tym król Jan Kazimierz, ukląkł przed 
ołtarzem, złożył swoją koronę i berło i bardzo prosił Matkę Bożą, aby zechciała być Królową  naszej 
Ojczyzny. My, Polacy co roku odnawiamy śluby króla Jana Kazimierza, przyrzekając Matce Bożej, że 
będziemy kochać Pana Boga i zachowywać Jego przykazania. 
Obraz z Jasnej Góry można łatwo rozpoznać pośród innych obrazów, ponieważ na  Obliczu Maryi są  
2 długie rany. Zrobili je również dawno temu źli ludzie, którzy wkradli się nocą, wycięli Obraz z ramy, 
a depcząc dziurawili go szablami. Obraz uratowano, ale rys na policzku nie dało się niczym 
zamalować. Odtąd Królowa Polski posiada poranione Oblicze. 



Codziennie na Jasnej Górze zbierają się wierni o godzinie 21-ej, na modlitwie nazywanej „Apelem 
Jasnogórskim”. Wówczas 3-krotnie śpiewają:  
„ Maryjo, Królowo Polski. Maryjo, Królowo Polski. 
 Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam”. 
Przed nami miesiąc maj i okazja do odmawiania Litanii do Matki Bożej. Jest to tzw. Nabożeństwo 
majowe. Zachęcam. 
Z Bogiem. 
  

 
 
Przydrożne krzyże, figury i kapliczki pięknie wpisują się w majowe krajobrazy –  jak należy zachować się 

przechodząc koło takiej kapliczki czy krzyża? 

 



 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

Pieśń: Maryjo Królowo Polski 
                                       Wersja młodzieżowa 

Maryjo, Królowo Polski 
Maryjo Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, 

http://poolska.pl/


pamiętam o Tobie 

i czuwam na każdy czas. 

Jestem przy Tobie, 

pamiętam o Tobie 

i czuwam na każdy czas. 

 
Maryjo, jesteśmy młodzi, 

Maryjo jesteśmy młodzi, 

już dzisiaj zależy 

od polskiej młodzieży 

następne tysiąc lat. 

Już dzisiaj zależy  

od polskiej młodzieży 

następne tysiąc lat. 

 
Maryjo, Królowo nasza, 

Maryjo, Królowo nasza, 

Ciebie prosimy, 

uświęcaj rodziny, 

uświęcaj każdego z nas. 

Ciebie prosimy, 

uświęcaj rodziny, 

uświęcaj każdego z nas. 
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