
Klasa I - religia 4 maja 2020r.  

Temat: Wszyscy chwalimy Maryję 

Cele katechetyczne –Ukazanie uczestnictwa w nabożeństwach ku czci Maryi jako ważnego elementu 

wiary. 

Modlitwa  

Jest taka osoba, która w sposób szczególny zaufała Panu Bogu. Jest nią Matka Boża, Maryja. Módlmy 

się przez Jej wstawiennictwo: „Zdrowaś Maryjo”. 

 Jest taka piękna historia o chłopcu, Karolu, który miał oboje rodziców. Cieszył się bardzo z 

każdego dnia. Jego tato i mama codziennie się z nim modlili, pokazywali mu świat. Jednak gdy 

chłopiec miał kilka lat, mama zachorowała. Niedługo potem zmarła. Chłopcu i tacie było bardzo 

smutno. Kilka dni po pogrzebie mamy tato zabrał Karola do miejsca, do którego bardzo często 

chodzili. Tym razem nie była to niedziela. To spotkanie miało być inne, wyjątkowe. Tata wziął za rękę 

chłopca, przyprowadził do przodu tego budynku i wskazał na wizerunek pewnej pięknej Pani. 

Powiedział: „Od teraz to Ona będzie się tobą opiekować i będzie twoją Mamą”. Jest taka osoba, która 

w sposób szczególny zaufała Panu Bogu. Jest nią Matka Boża, Maryja. 

 Jak myślicie, gdzie zaprowadził tata Karola?  

• Kogo wskazał Karolowi jako Mamę?  

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Mały Karol Wojtyła, gdy dorósł, został księdzem, a później 

papieżem. Przez całe swoje życie bardzo kochał Maryję i często w modlitwie prosił Ją o 

wstawiennictwo w ważnych sprawach. 

 A teraz przeczytajcie fragment Ewangelii: 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 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». I od tej godziny 

uczeń wziął Ją do siebie.   (J 19,25-27). 

• Dlaczego Jezus oddał uczniowi pod opiekę swoją Mamę? Żeby się Nią zaopiekował. Bardzo Ją 

kochał. Nie chciał, żeby była sama. Nie chciał, żeby było Jej smutno. 

Maryja – Mama Pana Jezusa – pokazuje nam, jak można kochać Boga. Zobaczcie ilustracje (katecheta 

wiesza obrazki na tablicy): urodziła Pana Jezusa, była z Nim, kiedy cierpiał na krzyżu, a potem została 

wzięta do Nieba. Została dana jako Mama nie tylko uczniowi, ale i nam wszystkim. 

 Gdy kogoś kochamy, to często nazywamy go, stosując różne miłe określenia. Pomyślcie, w 

jaki sposób zwracają się do was rodzice?  

Jest taka specjalna modlitwa, w której zostały zebrane miłe określenia dotyczące Matki Bożej. Ta 

modlitwa nazywa się Litania do Najświętszej Maryi Panny. Tą litanią modlimy się szczególnie w maju 

na nabożeństwach nazywanych majówkami. 



„Matko Chrystusowa, módl się za nami.  

Matko najmilsza, módl się za nami.  

Stolico mądrości, módl się za nami.  

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.  

Królowo Aniołów, módl się za nami” 

Uczniowie wykonują ćwiczenie w podręczniku s. 135. Układają wezwania z Litanii loretańskiej. 

Praca domowa -  Pokoloruj obrazek Maryi według wzoru s. 135. 

 Na koniec naszej lekcji poprośmy jeszcze raz naszą Mamę – Maryję o opiekę. „Zdrowaś Maryjo” 


