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Katecheza 22 
Temat: Objawienia Matki Bożej w Polsce (wybrane) 
Cel: uczeo poznaje, objawienia Matki Bożej w Polsce. 
 
1. Objawienia w Gietrzwałdzie Warmioskim 
Już w XVI weku w miejscowym kościele czczono obraz Matki Bożej Królowej Niebios i Pani Aniołów. W 
1877r.Maryja objawiła się 13-letniej Justynie Szafraoskiej i 12-letniej Basi Samubowskiej. 
Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta – jak sama się przedstawiła, ukazywała się 63 razy w 
ciągu 3 miesięcy. 
Polecała codzienną modlitwę różaocową i prosiła o wystawienie kapliczki z Jej figurką oraz murowanego 
krzyża. Przypominała jednocześnie, że najważniejsza jest Msza święta. 
 
2. Objawienia na Wiktorówkach (Zakopane) 
W tatrach Maryja objawiła się Marysi Muraoskiej w 1860 r. Kilkunastoletnia pasterka, która wypasała 
swoje owce na Rusinowej Polanie w poszukiwaniu zaginionego stada, zeszła do lasu należącego do 
Wiktorówek. Tam spotkała Piękną Panią, która obiecała jej odnalezienie owiec i poprosiła o przekazanie 
dorosłym zachęty do nawrócenia i pokuty. 
Jeden z pasterzy, któremu Marysia opowiedziała o spotkaniu z Panią przybił na świerku obrazek Matki 
Bożej. Niedługo potem w miejscu objawieo wybudowano małą kapliczkę. Przez pół wieku modlili się w 
niej drwale i pasterze. Z czasem zaczęli przybywad do Królowej Tatr pielgrzymi z całej Polski i z innych 
krajów. 
 
3. Objawienia na Siekierkach (Warszawa) 
W maju 1943 r. na warszawskich Siekierkach Maryja po raz pierwszy ukazała się 7 letniej wówczas 
Władzi. Objawienia trwały do roku 1945, również w czasie powstania warszawskiego, a później 
powtórzyły się dwukrotnie 1949 r. 
Maryja nie tylko wzywała do modlitwy, ale i sama jej uczyła. Podała małej Władzi tekst koronki i litanii, a 
nawet uczyła ją śpiewad pieśni ku Jej czci. 
Maryja szczególnie mocno wzywała do ufności Bogu i zawierzenia się Jej matczynej opiece. 
Maryja pozwoliła się poznad jako czuła Matka zatroskana o każde ze swoich dzieci. 
 
 
Katecheza 23 
Temat: Wakacje z Bogiem 
 
Wakacje to czas odpoczynku od pracy i nauki. Potrzebujemy zebrad nowe siły na następny rok. 
Wielu z nas gdzieś wyjedzie – pamiętajmy o Mszy św. i modlitwie - Pan Jezus na nas czeka. 
Życzę Wam wspaniałych wakacji – Do zobaczenia :) 
 


