
Religia  kl.7    14.04.2021 r.  

Temat: Maryja matką Jezusa i Kościoła. 
 

 

1. Modlitwa: 

Dziś w centrum naszej katechezy stanie Maryja – Matka Boga i Matka Kościoła. 

Dlatego na początku lekcji zaprośmy na nasze spotkanie Tę, która jest również naszą Matką. 

Pomódlmy się słowami modlitwy, którą najczęściej zwracamy się do Maryi: 

Zdrowaś Maryjo… 

 

- Dlaczego Jezus oddał za nas życie na krzyżu? 

- Co to  jest Droga Krzyżowa? 

- Z jakich części (stacji) się składa? 

 

 

Na wzór Maryi 

„Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem długą drogę, która z ziemi pięła się 

ku górze, by zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była to jednak droga wygodna. 

Co więcej pełna była przeszkód, usiana zardzewiałymi gwoźdźmi, ostrymi i tnącymi 

kamieniami, kawałkami szkła.  

Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe wbijały się w ciało, wielu miało zakrwawione 

stopy. Mimo tego nie rezygnowali, chcieli dojść do nieba. Każdy krok wywoływał cierpienie. 

Wędrówka była powolna i trudna.  

Potem w moim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również szedł boso. 

Szedł wolno, ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie stopy. Jezus szedł i szedł. Wreszcie 

dotarł do nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym tronie. Spoglądał w dół, obserwując tych, 

którzy usiłowali wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał ich. Zaraz po Nim szła również 

Maryja, Jego Matka.  

Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. Wiecie dlaczego? Stawiała swe stopy na śladach 

pozostawionych przez Jezusa. Szybko dotarła więc do Syna, który posadził Ją na wielkim 

fotelu, po swej prawej stronie.  

Maryja również zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się i zachęcała ich, by 

szli po śladach, zostawionych przez Jezusa, tak jak sama to zrobiła.  

Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali i szybko posuwali się ku niebu. Inni skarżyli się na 

rany, często zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupełnie i upadali na brzegu drogi, 

zwyciężeni przez smutek”.  
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– Kogo ujrzał we śnie bohater opowiadania? 

– Po czyich śladach szła do nieba Matka Boża? 

– Dlaczego niektórzy ludzie szybko dochodzili do nieba, a niektórzy rezygnowali? 

– Jakiej prawdy uczy nas to opowiadanie? 

 

Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o Maryi – Matce Bożej. Była młodą, 

skromną dziewczyną, kiedy Bóg wezwał ją do wypełnienia niezwykłego zadania, uczynił Ją 

matką swojego Syna 



 Żeby lepiej poznać najważniejsze wydarzenia z życia Matki Bożej wykonajcie zadanie 

pierwsze w „Kartach pracy”. Widzicie na niej kilka obrazów z życia Matki Bożej. Waszym 

zadaniem jest napisanie, jakie wydarzenie przedstawia obraz i krótko je opisać.  

 
 Ziemskie życie Maryi z całą pewnością nie było łatwe. Jak każda matka martwiła się 

gdy przychodziły codzienne trudności, gdy Jezusowi groziło niebezpieczeństwo, gdy był 

niezrozumiany przez ludzi. Z bólem serca patrzyła także na śmierć swojego Syna. I choć może 

„po ludzku” trudno Jej było zrozumieć zamysł Boży, serce Maryi pełne było wiary i ufności – 

nie dyskutowała z Bożą wolą, pokornie ją zawsze wypełniała. 

  

Kościół dokładnie poznał i opisał rolę Matki Najświętszej w historii zbawienia. W 

podręczniku, w punkcie „Wiara i życie Kościoła”, znajdują się informacje, które pomogą 

wam zrozumieć dlaczego Maryja jest tak ważna w  dziejach zbawienia i życiu Kościoła. 

Znalezione w podręczniku wyjaśnienia posłużą nam także do wykonania kolejnego zadania w 

Kartach pracy: 

 

 
Tekst z podręcznika: 

Kościół oficjalnie nazwał Maryję Matką Boga na Soborze Efeskim w 431 r. Tytuł Matki Bożej 

jest więc oficjalnie uznaną prawdą wiary stwierdzającą, że Maryja urodziła Chrystusa – 

prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. 

 

Maryja Matką Kościoła 

Maryja jest także Matką Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia to tak: 

„Istotnie Maryja Dziewica jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i 

Odkupiciela, co więcej, jest również Matką członków Chrystusa ponieważ swoją miłością 

współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy. 

Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła” (nr 963) 

Powyższe stwierdzenia mają ogromne znaczenie dla każdego z nas, bowiem słowa Jezusa, 

które św. Jan usłyszał pod krzyżem „Oto Matka twoja” (J19, 26–27) każdy z nas ma prawo 

odnieść do siebie. Maryja, jako Matka Kościoła, jest Matką każdego z nas. 

 



 

Maryja jest darem dla Kościoła i dla każdego z nas stąd możemy nazywać Ją Matką Kościoła 

i naszą Matką, i do niej zwracać się z naszymi trudnymi sprawami.  

Wiele osób poznało Maryję jako tę, „która wszystko rozumie”. Dlatego tak łatwo 

przychodzi im modlić się do Pana Boga za przyczyną Matki Najświętszej. W naszym kraju 

wciąż żywa jest tradycja pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych, które Ona szczególnie 

wybrała do rozdawania łask. 

W podręczniku znajdują się świadectwa osób, które brały udział w takich 

pielgrzymkach. Poproszę dwie osoby o to, by głośno odczytały nam te wypowiedzi. 

 

 

U Matki Bożej byłam już 18 razy. Nie powiem, że miałam łatwe życie. W domu był 

nałóg mojego męża, była bieda, czasami brakowało nawet na chleb. Zawsze modliłam się za 

moje kochane dzieci, które, mimo trudnej sytuacji, pokończyły studia, założyły bardzo 

szczęśliwe rodziny, dały mi szóstkę wspaniałych wnuków. Tysiące razy czułam i wiedziałam, 

że w moim życiu dokonuje się cud wyproszony przez Panią Jasnogórską. Ona jest moją 

Matką. 

(Krystyna, lat 61) 

To była moja pierwsza pielgrzymka. Przyznaję, że poszedłem, bo bałem się matury. Ale 

na pielgrzymce doświadczyłem czegoś ważniejszego. Zrozumiałem, że jest Ktoś, kto jak nikt 

zna i rozumie ludzkie problemy. Tym Kimś jest oczywiście Maryja. Nigdy nie traktowałem 

tych wszystkich Bożych spraw tak bardzo po ludzku. Teraz wiem, że kiedy mówię do Matki 

Bożej o swoich problemach, to Ona je doskonale rozumie, bo większości z nich sama 

doświadczyła. Dlatego, moja modlitwa za Jej przyczyną stała się znacznie bardziej świadoma 

i realistyczna. 

(Krystian, lat 19) 

 

 Znakiem naszego przywiązania i miłości do Jezusowej Matki są również bardzo 

piękne, bogate w treść modlitwy za pośrednictwem Matki Bożej. Kościół proponuje nam ich 

bardzo wiele. To właśnie tych modlitw dotyczy zadanie trzecie w „Karcie pracy”. Zapraszam 

was do jego wykonania. 

  

 

 

 



Notatka: 

 

Pan Bóg wybrał i przygotował Maryję do tego, by stała się Matką Jego Syna. W ten 

sposób Maryja stała się Matką Boga. Ukrzyżowany Jezus dał Maryję za Matkę całemu 

Kościołowi. Stała się Ona w ten sposób także matką każdego z nas. Przez liczne 

nabożeństwa i modlitwy zwracamy się do Niej, prosząc, aby orędowała za nami u 

swojego Syna. 

 

Praca domowa: 

Wypisz w zeszycie nazwy najważniejszych uroczystości obchodzonych ku czci NMP 

 

 

 

 Na koniec wspólnie odmawiamy modlitwę:  

Pod Twoją obronę… (tekst w podręczniku) 
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