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Katecheza 13 (52 w podręczniku) 
Temat: Krzyż mocą w życiu chrześcijanina (str.120-121)  
Cel: Ukazanie wartości i znaczenia śmierci Chrystusa na Krzyżu 
 
Ostatnio mówiliśmy, że Jezus jest Panem życia i śmierci. Odkupił grzechy ludzkości i otworzył bramę 
do nieba. Dokonał tego na krzyżu, składając w ofierze samego siebie. (2) Chrystus jest Pośrednikiem 
Nowego Przymierza i daje każdemu szansę osiągnięcia nieba. 
Zachęcam do ucałowania krzyża lub uklęknięcia przy nim, aby podziękowad Jezusowi za JEGO 
poświęcenie się. (1) Ten krzyż jest znakiem naszej wiary, przynależności do Jezusa i mocą w trudach 
życia. 
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola 
(str. 121), NIE PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych: Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy, NIE PRZESYŁAMY PRACY DO 
SPRAWDZENIA. 
 
Katecheza 14 
Temat: Maryja – naszą Matką i Królową Polski. 
Cel: zapoznanie z historią ogłoszenia Matki Bożej – Królową Polski, 
 
14 sierpnia 1608 r. mieszkający w Neapolu włoski misjonarz – ojciec Juliusz Mancinelii z zakonu 
jezuitów – miał objawienie Matki Bożej. To sama Maryja poprosiła, żeby Ją obwoład Królową Polski -
Maryja mówi: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i 
wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną Jego synowie. Jestem 
Matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi.” 
Ojciec Juliusz przekazał słowa Maryi kościołowi w Polsce, gdzie wywołały potężny odzew. W 
Wielkopolsce – Rokitnie zawisł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi. 
W 1642 r. zakon paulinów na Jasnej Górze – zaczęli nazywad Maryję – Królową Polski, Patronką naszą, 
Królową Jasnogórską. 
1 kwietnia w 1656 r. król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uroczyście uznał Matkę Bożą za Królową 
Polski i złożył śluby zawierzenia Maryi całego narodu polskiego. Ślubowanie Jana Kazimierza nie jest 
jedynym aktem tego typu w dziejach narodu. 
Król Michał Korybut Wiśniowiecki w grudniu 1669 r. złożył na Jasnej Górze votum - (podziękowanie) 
w postaci złotego serca z diamentem. Ślubował wówczas; „ tak będę rządził, że i tron mój Tobie samej 
oddam i będę Cię uważał za Panią….” 
W lipcu 1920 r. podczas wojny polsko – bolszewickiej, zebrali się biskupi polscy – i ponowili wybór 
Maryi na Królową Polski.  
Prymas Polski - kardynał Stefan Wyszyoski ponowił śluby na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. - oddając 
cały naród pod opiekę Maryi. 
Maryja jest naszą Matką i Królową Narodu Polskiego, kocha nas i opiekuje się nami. Widzi nasze 
potrzeby i modli się do Pana Boga, wstawiając się za nami. 
W maju szczególnie czcimy Maryję. To nasza Matka i Królowa. Ona kocha nas i opiekuje się nami. 
Widzi nasze potrzeby i modli się do Pana Boga, wstawiając się za nami. Obraz Królowej Polski znajduje 
się na Jasnej Górze w Częstochowie. 
W maju również odmawiamy albo śpiewamy Litanię Loretaoską do Najświętszej Maryi Panny. Ludzie 
gromadzą się na nabożeostwach majowych w kościele, a nawet wokół przydrożnych kaplic. 
 


