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Katecheza 11 
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.  
 
Zadanie do wykonania: Katecheza ze str.46 – w dwiczeniach możesz zrobid 1 zadanie NIE 
PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA 

 
Katecheza 12 (Katecheza 52 str.54) 
Temat: Święty Jan Paweł II 
Cel: zapoznanie z najważniejszymi faktami z życia św. Jana Pawła II 
 
Krótki życiorys Karola Wojtyły. 
Przyszły papież urodził się 18 maja 1920 r., a pierwsze lata życia spędził w Wadowicach przy ulicy 
Kościelnej nr.7. Podczas chrztu otrzymał imię Karol – Józef. Szkołę podstawową ukooczył w 1929 
r., a 1938  średnią i przeniósł się do Krakowa. 



Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielooskim. Po wybuchu wojny w 1939 r., 
przerywa studia, a w latach 1940 – 1941 podjął pracę w kamieniołomach i zakładzie 
chemicznym. 
Jesienią 1942 r. wstępuje do Krakowskiego Seminarium Duchownego. W 1 listopada 1946 r. 
otrzymuje święcenia kapłaoskie z rąk biskupa Adama Sapiehy, a w następnych latach wyjeżdża 
do Rzymu na dalsze studia. W 1951 wraca do kraju i obejmuje pracę kapłaoską i równolegle 
studiuje otrzymując tytuł doktora teologii moralnej. 
Od 1951 r. jest wykładowcą etyki społecznej w seminarium i pracuje na Uniwersytecie 
Lubelskim. 
4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła zostaje biskupem, a 29 maja 1967 – kardynałem. 
16. X. 1978 r.  zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. 
Zmarł 2 kwietnia 2005 r. Ogłoszony Świętym został 27 kwietnia  2014 r. 
Święty Jan Paweł II był bardzo dobrym papieżem, nieustannie modlił się i dużo podróżował. 
Chciał wszystkim ludziom powiedzied, że Bóg ich kocha. Wiernie służył Kościołowi i ludziom. 
Zawsze wypełniał wolę Boga i oddał swoje życie Matce Bożej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


