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Kl I b, Kl Ic , KL Ie, Kl h, Kl IIa, Kl IIb , KlI c 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Temat: W maju wielbimy Boga przez orędownictwo Maryi  

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piękne majowe dni, 

kiedy cały świat oddaje cześć i chwałę Królowej nieba i ziemi. 

Znana zapewne pieśń „Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone” -   

zachęca nas byśmy z całą przyrodą wielbili 

Maryję Naszą Matkę i Królową 

Tę, która po Trójedynym Bogu jest największym darem, 

który otrzymaliśmy w darze od samego Chrystusa.  

 

Wielki znak ukazał się na niebie, 

Maryja, obleczona w słońce, 

a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, 

piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,   

groźna jak zbrojne zastępy. 

 

Matka najpiękniejsze słowo świata. 

Matka ileż dobroci i miłości to słowo w sobie splata. 

Matka to słowo tak bardzo kochane.  

Matka – słowo jako pierwsze przez człowieka wymawiane. 

Maryja została umiłowana i wybrana przez Boga, z pośród wszystkich niewiast na ziemi. 

Bóg postanowił zrealizować swój zbawczy plan zbawienia. 

Zachował ją w Niepokalanej czystości,  

Stała się Matką Jezusa i nas wszystkich 

Każde dziecko potrzebuje matki tuli się do Jej serca,  

O ileż większa jest Matko Twoja miłość od matki ziemskiej, 

która jest zaledwie słabym odblaskiem Twojej miłości.  

Święci mówią o Tobie, że jesteś piękna, czuła i dobra, 

łaskawa i miłosierna i nigdy nie gardzisz nikim  

choćby był największym grzesznikiem, a kto cię błaga o wstawiennictwo nigdy nie zostaje opuszczony.  
 

 
 Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. 

Spragniony łask, miłości Twej wołałem Matko wysłuchaj mnie. 
Ref. Wśród tylu dróg poprowadź serce me. 
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest 

Jak czasem w życie bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. 
Ja jednak wciąż ufam, że ty Matko będziesz prowadzić mnie. 

Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. 
Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko szczęściem mi bądź 

 
 

Maryja jest jak morska latarnia, jak zorza polarna 

Która zawsze prowadzi nas do bezpiecznego portu zbawienia – Chrystusa. 

 

 

 

 

 



Królowa, która kocha. 

Naród polski może cieszyć się w sposób szczególny, bo ma taką Królową. 

To Najświętsza Maryja Panna. Matka Boga i nasza Matka.  

Oczywiście, cały katolicki świat czci Ją jako Królową. 

W Litanii Loretańskiej wierni Kościoła powszechnego mówią do Niej 

„Królowo Patriarchów, Proroków, Aniołów”,  

ale żaden naród  

nie obrał Jej sobie za Królową w sposób tak oczywisty jak my, Polacy. 

Przypomnijmy początki istnienia naszej państwowości. 

Pierwszym hymnem narodowym była Bogurodzica.  

Śpiewali ją rycerze walczący pod Grunwaldem z nawałą krzyżacką. 

W czasie potopu szwedzkiego obrona Jasnej Góry stała się symbolem oporu całego narodu przeciw brutalnemu 

najeźdźcy.  

Wojsko polskie pokonało bolszewików w 1920 roku w dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie.  

Najważniejsze momenty w naszej historii nieodłącznie były związane z dyskretną, ale niemniej  

bardzo wyraźną obecnością Matki, która nas wspierała, orędowała, wypraszała u Boga cudowne ocalenie.  

Bogurodzica dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja. 

U twego syna, Gospodzina, 

Matko zwolena, Maryja! 

Ziści nam, spuści nam. 

Kyrie eleison. 

Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrie eleison. 

Nic dziwnego, że w pewnym momencie naród przez swoich przedstawicieli  

postanowił ogłosić Maryję jako swoją Królową.  

Stało się to we Lwowie, przed ołtarzem Matki Bożej Łaskawej.  
Król Jan Kazimierz  

złożył w imieniu wszystkich stanów Rzeczypospolitej  

uroczystą przysięgę i ogłosił Maryję Królową Polski.  

Nuncjusz papieski, Piotr Vidoni odprawił Mszę Świętą  

i modlił się Litanię Loretańską.  

Dodał do niej wezwanie: „Królowo Korony Polskiej”,  

a obecni z entuzjazmem odpowiedzieli: „Módl się za nami”.  

Odtąd we wszystkich kościołach i kaplicach podczas nabożeństw  

słyszymy to wezwanie. 

 

 

 



W 1924 roku biskupi polscy zwrócili się do Ojca Świętego z prośbą, aby ustanowił święto podkreślające królewską godność 

Maryi. I tak 3 maja każdego roku, w rocznicę uchwalenia pamiętnej Konstytucji, obchodzimy uroczystość naszej Matki i 

Królowej.  
  

GAUDE MATER POLONIA- CIESZ SIĘ MATKO POLSKA 
  

Jak szczęśliwa Polska cała, 
W niej Maryi kwitnie chwała, 
Od Bałtyku po gór szczyty, 
Kraj nasz płaszczem Jej okryty. 
  Matko Boska, Królowo Polska,  
  O Pani nasza Częstochowska.  
  Matko Boska, Królowo Polska,  
  O Pani nasza Częstochowska. 

2. W Częstochowie tron swój wzniosła, 
Wielka, można i wyniosła, 
Lecz najczulsza z matek ziemi, 
Cierpi razem z dziećmi swymi. 

3. Tyś cudami zajaśniała, 
Swoje serce nam oddała. 
Ludu Polski, dziecię drogie, 
Masz tu Matkę, szczęście błogie. 

 4. Do Twych stóp się Polska ściele, 
W Jasnogórskim Twym kościele, 
Skąd opieka na kraj płynie, 
Z Tobą Polska nie zaginie. 
 

Dziękujemy naszej Królowej za troskę, opiekę, za miłość. Ale to nie wszystko.  

 Do czego nas jeszcze wzywa Maryja?  

 Do czego zachęca?  

 W jaki sposób mobilizuje?  

Do otaczania i wyrażania jej czci i chwały, zapewne.  

Zawieszamy na ścianach naszych mieszkań Jej wizerunki. Jest to bardzo piękny wyraz naszej wiary.  

Nosimy medalik, szkaplerz. To bardzo pozytywne świadectwo.  

Uczestniczymy w pielgrzymkach do miejsc kultu maryjnego.  

I to jest bardzo ważne i potrzebne.  

Ale ten tytuł - Królowa Polski, zachęca jeszcze do czegoś innego.  

Królowej powinniśmy słuchać,  

a Ona, stojąc pod krzyżem, wskazuje na swojego Syna. 

Na weselu w Kanie Galilejskiej mówi: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.  

Chcecie uczcić waszą Królową? Słuchajcie tego, co mówi Chrystus, podążajcie drogą, którą wam wskazuje. 

 

BÓG TAK WSŁAWIŁ TWOJE IMIE MARYJO, ŻE TWOJA CHWAŁA NIE ZEJDZIE Z UST LUDZI. 

Wielcy Polacy bardzo czcili i kochali Maryję: 

Kard. August Hlond pisał „Jeśli przyjdzie zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.’’ 

Kard. St. Wyszyński powtarzał „Wszystko postawiłem na Maryję’’ 

JAN Paweł II powtarzał „Totuus Tuus ‘’- Cały Twój Jestem Maryjo, 

 a wszystko co moje do Ciebie należy, użycz mi Twego Serca Maryjo. 

Święty Maksymilian Kolbe powtarzał „Cały świat zdobyć dla Chrystusa przez Niepokalaną’’.  

Dozwól mi chwalić Cię Panno święta. 

Bł. E. Bojanowski powtarzał ‘’ Bez Maryi trudno byłoby żyć na świecie.’’ 

Oddajmy się bezgranicznie Maryi zachęceni słowami Świętego Bernarda 

Jeśli powstaną nawałności pokus – wezwij Maryję 

Jeśli staniesz się przedmiotem pychy, zazdrości obmowy – wezwij Maryję  

Jeśli ciężar win Twoich przytłacza Cię – wezwij Maryję. 

 



Jeśli gniew lub zawiść poruszy cię – spójrz na Maryję. 

 Jeśli obejmuje Cię smutek i rozpacz pomyśl o Maryi. 

W niebezpieczeństwach, trudnościach i wątpliwościach.  

Myśl często o Maryi wzywaj Jej imienia.  

Niech Ona nie schodzi z myśli z ust i serca twego 

Idąc za Nią nie zbłądzisz Prosząc Ją nie będziesz zawiedziony  

o Niej myśląc nie zejdziesz na manowce Jej się trzymając nie upadniesz…. 

 

Maryjo śliczna Pani 

Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy 

W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach 

Usłysz Pani błaganie pomóż nam. 

Raf.: Maryja Ave Maryja 

U Boga nam wybłagaj zdroje łask 

By świat lepszy był by w miłości żył 

O Maryjo miej w opiece dzieci swe. 

 

 

Zadanie: Bardzo proszę abyście w miesiącu maju w swoim sercu oddali 

się Maryi a na Jej cześć odśpiewali Litanię Loretańską lub pieśń 

maryjną. 

jozefa.weglarz@interia.pl  

 
 

 

 

 


