
KLASA VI        Temat: Powierzeni Maryi.                               22 maja 2020r. 

Cele: ukazanie Maryi jako naszej Matki. 

Pomódl się w ciszy: Zdrowaś Maryjo 

Jan Paweł II

 
Jan Paweł II w swojej książce „Dar i Tajemnica” pisze o Matce: 

„Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią Świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i 

mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży”  

 

Kard. Stefan Wyszyński

 
Natomiast kardynał Stefan Wyszyński opowiada: 

„ Na moim stole pracy stoi stare zdjęcie mej dawno zmarłej matki. Nie mogę oderwać oczu od tego 

obrazu. Na kolanach Matki siedzi jej córka, maleństwo, trzymając kurczowo wielki palec 

macierzyńskiej dłoni. W wyrazie buzi maleństwa ileż spokoju, poczucia bezpieczeństwa. Ojcze! Ty 

ukształtowałeś matczyną dłoń, która służy maleństwu.  

Ta dłoń pierwsza mnie wyuczyła, pierwsza mnie dotknęła, pierwsza pospieszyła  

z pomocą. Jest ona doskonałym i czułym narzędziem Twej ojcowskiej dłoni.”  

 

ZADANIE: WYPISZ CECHY WŁASNEJ MAMY (jeśli macie ćwiczenia to zadanie jest na s. 112). 

J19,25·27

A obok krzyża 

Jezusowego stały: Matka 

Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria 

Magdalena. Kiedy więc 

Jezus ujrzał Matkę i 

stojącego obok niej 

ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: 

”Niewiasto, oto syn Twój”. 

Następnie rzekł do 

ucznia: ”Oto Matka 

twoja”.

 



Obecność MATKI w życiu każdego dziecka jest bardzo ważna. Matka Jezusa swoją obecnością 

podkreślała swoją obecność i skromność godząc się na wszystkie wydarzenia zbawcze. Była obecna w 

dzieciństwie, podczas dokonania pierwszego cudu, pod krzyżem, a później kontynuując dzieła obecna 

jest  w Wieczerniku razem z apostołami oczekuje Zesłania Ducha Świętego. 

Zesłanie 
Ducha

Świętego

było początkiem         

działalności

Kościoła

 

  Rola Matki Bożej nie skończyła się w chwili, gdy Syn Jej odszedł do Ojca. Jezus uczynił Ją Matką 

całego Kościoła. Maryja nieprzerwanie opiekuje się nami, jest blisko nas, troszczy się o nas, tak jak 

troszczyła się o swojego Syna  

 Świadomość, że Maryja jest Matką Kościoła powinna wzbudzać w nas większe zaufanie do Niej. 

Powinniśmy częściej zwracać się do Niej nie tylko w osobistych sprawach, ale również w sprawach 

całego Kościoła. Można to wszystko polecić Matce Najświętszej w każdym miejscu modlitwą 

osobistą np. nabożeństwa majowe, ale tez można szczególnie oddać  cześć Jej pielgrzymując do 

miejsc kultu Maryjnego np. do Sanktuarium w Skrzatuszu, Częstochowie, Licheniu czy w innym 

miejscu. 

Obejrzyj prezentację o niektórych Sanktuariach Maryjnych w Polsce i na świecie – miejscach 

poświęconych szczególnemu kultowi Maryi. 

ZADANIE DOMOWE  

1. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń str. 112 ( tylko) – tak jak podano wyżej 

2.  Z podanej w prezentacji sanktuariów – wybierz jedno:  

- DLACZEGO LUDZIE PIELGRZYMUJĄ DO TEGO MIEJSCA? 

- OPISZ KRÓTKO MIEJSCE PIELGRZYMOWANIA, KTÓRE WYBRAŁEŚ/AŚ. 


