
Religia kl. 5  05.05.2021 r.  

Temat: Kult maryjny w Polsce. 

1. Modlitwa  - Pod Twoją obronę. 

2. Świat, w którym żyję (Podręcznik s.260-261). Pytania do tekstu. 

3. Praca w grupach. 

4. Wielcy Polacy o Maryi (Podręcznik s.262-263). 

5. Jasnogórskie śluby narodu. 

6. O pobożności maryjnej w Polsce. Objawienia w Gietrzwałdzie. Podręcznik s.263-264. 

7. Sanktuaria maryjne w Polsce – Karta Pracy Zad.1 

8. R. Brandstaetter Hymn do Czarnej Madonny. 

Pytania kontrolne: 

 Jaką rolę odgrywa Maryja w historii Polski? 

 Wymień bitwy, w których Maryja pomogła Polakom odnieść zwycięstwo. 

 Kto złożył Śluby Narodu Polskiego i nazwał Maryję Królową Polski? 

 Kto odnowił Śluby Jasnogórskie?  

 O co prosił nas św. Jan Paweł II? 

 Gdzie w Polsce znajdują się sanktuaria maryjne? 

 Jakie miasto nazywamy duchową stolicą Polski?  

 Jak wyraża się pobożność maryjna w naszym narodzie?  

 Gdzie miały miejsce najważniejsze objawienia maryjne w Polsce i czego dotyczyły? 

Notatka 

Troska o ojczyznę wymaga trudu i poświęcenia. Jezus Chrystus zostawił nam na ziemi swoją Matkę, pod której opiekę od wieków 

ucieka się naród polski. Polacy wierzyli, że Maryja jest wśród nich obecna i ciągle im pomaga. Ta pomoc była widoczna w całej historii 

narodu polskiego. W 1656 r. król Jan Kazimierz w dowód wdzięczności złożył Matce Bożej śluby Narodu Polskiego w katedrze 

lwowskiej i oddał Jej w opiekę nasz naród. Od tej pory Maryję nazywamy Królową Polski. W 1956 r. te śluby odnowił na Jasnej Górze 

kard. Stefan Wyszyński. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski papież św. Jan Paweł II zawierzył Kościół, ojczyznę i samego siebie 

Matce Bożej słowami Totus Tuus – Matko, cały jestem Twój i wszystko, co moje, jest Twoim. 



Praca domowa 

 Napisz z Sebastianem list do dziadka Mateusza, odpowiadając na pytanie, dlaczego Maryję nazywamy Królową Polski. 

 Ułóż modlitwę, w której wyrazisz wdzięczność Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym narodem.  

Modlitwa: pieśń Z dawna Polski Tyś Królową 


