
Religia Kl. VI 12.05.2020r. 

Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego 

Podręcznik s.145 - 148 

Karta pracy s.49 

Modlitwa 

Rozpocznijmy lekcję od jednej z najstarszych modlitw maryjnych w 

Polsce. Ofiarujmy ją w intencji Ojczyzny. 

„Pod Twoją obronę…”. 

 Na ostatnich katechezach mówiliśmy o tym, jak wiara wpływa 

na rozwój kultury i sztuki. 

Wielką rolę w dziejach narodu polskiego odegrała Maryja, dlatego 

nieustannie artyści poświęcają Jej swoje dzieła. Miłość i 

przywiązanie do Maryi wyrażają w malarstwie, rzeźbie, poezji, 

budowlach sakralnych. Także dziadkowie często uczą nas wiary, 

opowiadają o Maryi, która niejednokrotnie chroniła naszą 

Ojczyznę przed najeźdźcami. Posłuchajcie, co dziadek Mateusz 

opowiedział swojemu wnukowi. 

• Odczytanie opowiadania z podręcznika ucznia s. 145 

Maryja Królową Polski 

Maryja jest naszą Królową. I to od bardzo dawna. Od XVII wieku. 

Wojska szwedzkie napadły na Polskę i w szybkim tempie 

zagarniały nasze wioski, miasteczka i miasta. Polska miała wtedy 

słabą armię, zaś Szwedów było tak wielu, że ten czas nazwano 

„potopem szwedzkim”. 

Król Jan Kazimierz musiał się schronić za granicą, gdyż groziło mu 

wielkie niebezpieczeństwo. Tymczasem wojska szwedzkie doszły do 

Częstochowy i tu natrafiły na zdecydowany opór. W klasztorze na 

Jasnej Górze znajdował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej. 

Tego obrazu i klasztoru broniła garstka zakonników, szlachta i 

kilkudziesięciu rycerzy. Oblężenie trwało długo, ale Szwedom nie 



udało się klasztoru zdobyć. To był prawdziwy cud, za przyczyną 

Matki Bożej. Od tego momentu Polacy zaczęli zwyciężać i w końcu 

wypędzili wroga z kraju. Król Jan Kazimierz, w dowód 

wdzięczności, złożył Matce Bożej śluby Narodu Polskiego w 

katedrze lwowskiej i oddał Jej w opiekę nasz naród. W ten sposób 

Matka Boża została Królową Korony Polskiej. I po zatwierdzeniu 

tego tytułu przez papieża – jest nią do dzisiaj. 

 Wspomnijmy teraz dwóch wielkich Polaków, bardzo 

odważnych i nieugiętych – kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

papieża św. Jana Pawła II. Dwa filary patriotyzmu i polskości. 

Obaj byli czcicielami Maryi. Pierwszy z nich odnowił Jasnogórskie 

Śluby Narodu, a drugi całe życie i posługiwanie poświęcił Matce 

Bożej, mówiąc: TOTUS TUUS – cały Twój. 

Podręcznik s. 147 

Obecność Matki Bożej w historii naszego narodu jest 

nierozerwalnie związana z Jasną Górą, na której od 1382 roku, za 

sprawą księcia Władysława Opolczyka, znajduje się wizerunek 

Czarnej Madonny. Od tego czasu Jasna Góra jest duchową Stolicą 

Polski. 

Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo chętnie pielgrzymował na Jasną 

Górę. Tutaj się modlił i czuł się dobrze w domu Matki. Jako papież 

był tu aż sześć razy. Przybywał jako misjonarz świata, przynosił 

ludziom pokój, miłość, dobroć, serdeczność, nadzieję i solidarność. 

Tu też mówił: „Tutaj zawsze byliśmy wolni” i podkreślał, że „do 

tych murów trzeba przykładać ucho, bo one odbijają to wszystko, 

co czują polskie serca...”. 

Praca domowa 

• Napisz z Sebastianem list do dziadka Mateusza, odpowiadając na 

pytanie, dlaczego Maryję nazywamy Królową Polski? 

lub 



Ułóż modlitwę, w której wyrazisz wdzięczność Matce Bożej za Jej 

opiekę nad naszym narodem. 

Modlitwa 

Pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową…” 

 


