
RELIGIA 

Katecheza 46  (omijamy kilka stron) 

Temat: Maryja – jest naszą Matką i Królową.  

 

 Ćwiczenia . 

Maj jest miesiącem Maryi. Maryja jest naszą Matką i Królową. Matką – ponieważ Pan Jezus 

do swojego ucznia Jana powiedział słowa: Oto Matka Twoja. Przez oznajmił, że Maryja jest 

nie tylko Jego mamą, ale mamą każdego z nas. Ona tak jak nasza mama – codziennie się nami 

opiekuje. 

Maryja została ogłoszona Królową Polski przez Króla Polski – Jana Kazimierza po tym, jak 

pomogła Mu Ona pokonać wojsko Szwedów. Ponieważ król wiedział, że to prawdziwy cud 

ofiarował Maryi swoją koronę. 

Str. 94 – Przeczytaj temat katechezy i słowa wypisane dużymi drukowanymi literami; 

pokoloruj je na niebiesko. Poszukaj w naklejkach korony i tak jak król Jan Kazimierz ofiaruj 

ją Maryi. Przeczytaj kiedy obchodzimy Święto Matki Bożej Królowej Polski. 

Str.  95 – przepisz na kolorowo Słowo dnia. Litania to taka szczególna modlitwa do Matki 

Bożej. Nie da się Jej nauczyć na pamięć, bo jest bardzo długa. Z Litanii możemy się 

dowiedzieć kim Maryja tak naprawdę jest np. Królową Aniołów. Przeczytaj kilka wybranych 

wezwań z Litanii i wpisz odpowiednie numerki do pasujących obrazków. A na końcu wymyśl 

jakieś fajne określenie, tak prosto od serca – dla Mamy i Królowej Maryi. Zauważ, że w 

Litanii po każdym wezwaniu odpowiada się – módl się za nami. 

Kochani Rodzice w tym tygodniu nie będę zadawać już nic w Ćwiczeń. Proszę, abyście w 

dowolnym czasie porozmawiali z dzieckiem na temat Maryi,  Majówek – czyli nabożeństw na 

których śpiewa się Litanię; może jakieś wspomnienia z dzieciństwa; zachęcam – jeśli to 

możliwe – aby wybrać się na spacer do jakiejś najbliższej kapliczki Maryjnej i tam 

pomodlicie się z dzieckiem. Proponuje też pokazać dzieciom na mapie Częstochowę, zdjęcie 

Jasnej Góry i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Może któregoś wieczoru zamiast bajki na 

Dobranoc włączcie dzieciom Apel Jasnogórski. Proszę też, aby przeczytać dzieciom modlitwę 

Pod Twoją obronę. Chętnym do nauczenia można zapisać w zeszycie i odmawiać z nimi 

wieczorem. 

Na str 94 dzieci mogą przykleić trzy kwiatki, ale tylko wtedy kiedy pomodlą się Litanią. 

Dzieci mają przywilej wypraszania szczególnych łask u Maryi, zachęcajcie więc je do 

modlitwy. I ostatnia moja zachęta, dotyczy tego, o czym  pisałam  wcześniej – aby w pokoju  

zrobić jakiś mały ołtarzyk; może małą kapliczkę. Bardzo liczę na Waszą pomoc. Mile 

widziana jest też pomoc każdej babci i dziadzia. 


