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Katecheza 11 (Katecheza ze str. 58) 
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. 
 
 
Katecheza 12 
Temat: Historia cudownego obrazu na Jasnej Górze. 
Cel: zapoznanie z historią cudownego obrazu Matki Bożej 
 
Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna 
Góra stała się w XV wieku jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Siłą i 
tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. 
Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz – ukazuje Maryję jako Matkę Boga, 
ale też Matkę każdego człowieka. 



Według tradycji, obraz Jasnogórskiej Pani miał malowad św. Łukasz Ewangelista za życia 
Najświętszej Panienki. Ta sama tradycja podaje nawet, że Obraz jest malowany na płycie stołu 
używanego przez świętą Rodzinę z Nazaretu. 
W IV wieku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, miała przywieśd ze sobą ten 
Obraz do Konstantynopol. Tam doznawał wiele czci i był pomocą w chwilach zwłaszcza wielkich 
nieszczęśd: jak  wojny, choroby – epidemie. 
W roku 1382 Władysław, książę Opola, w imieniu króla Ludwika Węgierskiego sprawował rządy 
na Rusi. Książę chcą ratowad Obraz przed zniszczeniem przez Tatarów, postanowił przewieśd do 
Opola na Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał się na krótki odpoczynek w Częstochowie u podnóża, 
kościoła na Jasnej Górze, Matka Boża miała mu dad poznad swoją wolę, iż chce tutaj pozostad. 
Książę Opolczyk pozostawił więc Obraz na Jasnej Górze, oddając go pod opiekę białym Ojcom 
Paulinom. 
Jasnogórski Obraz od początku zasłynął cudami, które rozsławiły częstochowskie sanktuarium 
maryjne i sprawiły, że na Jasną Górę zaczęli przybywad pielgrzymi.  
Do dzisiaj 6 sierpnia wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę z Polski i całej Europy. 
 
 


