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52. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie wiadomości na temat maja, miesiąca poświęconego Matce Bożej,
 ukazanie Maryi jako Królowej Polski i Jej opieki w dziejach narodu polskiego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 wyjaśnia, dlaczego maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej oraz przy-

tacza z pamięci kilka wezwań z Litanii Loretańskiej,
 po zakończonych zajęciach uzasadnia, dlaczego Maryja jest Królową Polski,
 potrafi  wyjaśnić rolę Jasnej Góry w historii Polski,
 uzasadnia, dlaczego uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzimy 

3 maja. 

Pojęcia, postaci 
Królowa Polski, śluby lwowskie, król Jan Kazimierz, Litania Loretańska. 

Wartości 
maj miesiącem Maryi, rola Maryi w dziejach narodu polskiego, śluby lwowskie 
aktem zawierzenia Polski – Maryi Pannie.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) cechy matki i królowej, 
3) królowa Polski, 
4) oddajemy cześć Matce Bożej,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Pod Twoją obronę.

2. Wprowadzenie 
Burza mózgów – katecheta dzieli uczniów na trzy grupy. Zadaniem każdej z grup 
jest wypisanie jak największej liczby cech dobrej matki i królowej oraz cech Ma-
ryi. Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują spisane cechy.
Grupa I: cechy dobrej matki.
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Grupa II: cechy dobrej królowej.
Grupa III: cechy Maryi.

Puenta
Każdy człowiek ma swoją mamę, której może przypisać różne cechy. Oprócz 
mamy, która nas urodziła, mamy jeszcze Mamę, która sprawuje nad nami du-
chową opiekę i pomaga nam w różnych sytuacjach. Jest nią Maryja, która jako 
najlepsza Matka opiekuje się nami i całym narodem polskim, dlatego czcimy Ją 
w sposób szczególny. W maju i październiku odprawiane są nabożeństwa po-
święcone Maryi. Naszą duchową Mamę możemy także czcić w  sanktuariach 
Jej poświęconych. Takim szczególnym sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra 
w Częstochowie. Na Jasną Górę przybywają pielgrzymi, aby oddać Maryi cześć 
i podziękować za opiekę nad naszym narodem.

3. Rozwinięcie 
Rozmowa kierowana – nauczyciel przeprowadza miniwykład o potopie szwedz-
kim i obronie Jasnej Góry, odczytuje fragment aktu ślubowania króla Jana Ka-
zimierza (akt można umieścić na  tablicy), a  następnie prowadzi z  uczniami 
rozmowę ukierunkowaną w celu ukazania Maryi jako Matki i Królowej Polski. Po-
mocne mogą być pytania:
1) co się wydarzyło 1 kwietnia 1656 r.?
2) co powiedział Matce Bożej król Jan Kazimierz?
3) do czego król Jan Kazimierz zobowiązał naród polski tymi ślubami?
4) kiedy obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski?
5) dlaczego święto Maryi Królowej Polski obchodzimy 3 maja?

„Wielka Boga-Człowieka Matko, Przeczysta Panno! Ja, Jan Kazimierz, z łaski Twego 
Syna, Króla królów a Pana swojego i z Twojej łaski król, u stóp Twoich najświętszych 
padając na  kolana, obieram Cię dzisiaj za Patronkę, moją i  moich państw Królo-
wą i polecam Twojej szczególnej opiece i obronie siebie samego i moje Królestwo 
Polski. Wzywam pokornie, w tym opłakanym i zamieszanym królestwa mego sta-
nie, Twojego miłosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościo-
ła. A ponieważ największymi Twymi dobrodziejstwami zobowiązany czuję w sobie 
gorące pragnienie służenia Ci gorliwie z  narodem, przyrzekam więc, moim oraz 
imieniem rządów i  ludu, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu, Jezusowi Chry-
stusowi, że cześć Twoją wszędzie po krajach mego królestwa szerzyć będę.  Przyrze-
kam wreszcie i ślubuję wyjednać u Stolicy Apostolskiej, aby dzień ten corocznie dla 
Ciebie i Syna Twego na podzięce za łaski wiecznymi czasy obchodzono i święcono”.

http://www.niedziela.pl/artykul/105129/nd/Twierdza-Maryi-obroniona
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Puenta
Maryja jest Matką Jezusa, a także Matką każdego z nas, dlatego opiekuje się nami 
i udziela nam potrzebnych łask. Odegrała wielką rolę w historii naszego narodu, 
dlatego król Polski Jan Kazimierz ślubował Jej, że będzie głosił Jej cześć po całym 
świecie i że postara się, aby ustanowiono Jej coroczne święto jako Królowej Pol-
ski. Dniem, w którym obchodzimy uroczystość Maryi Królowej Polski, jest 3 maja. 
W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytu-
cji. Maj jest najpiękniejszym z wiosennych miesięcy, dlatego też został poświęco-
ny najpiękniejszej z kobiet – Maryi. W tym miesiącu oddajemy Jej cześć, modląc 
się Litanią Loretańską, odmawianą w kościołach i przy przydrożnych kapliczkach.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Maj jest miesiącem poświęconym Maryi, w którym czcimy Ją słowami Litanii Lo-
retańskiej. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzimy 
3 maja. Uroczystość ta przypomina nam o wielkich łaskach udzielonych narodo-
wi polskiemu na przestrzeni wieków za pośrednictwem Maryi.

6. Praca domowa 
W  wieczornej modlitwie podziękuj Maryi za Jej opiekę w  twoim życiu i  życiu 
twojej rodziny.

7. Modlitwa – odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

53.  Jezus posyła nam od Ojca Ducha 
Świętego

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ukazanie zesłania Ducha Świętego jako narodzin Kościoła,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej zesłania Ducha Świętego i Jego darów. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 po zakończonej lekcji własnymi słowami opowiada o zesłaniu Ducha Święte-

go na Maryję i Apostołów,


