
Dzień dobry Rodzice i dzieci! 

 

ŚRODA 06.05.2020 

Temat: Maryja naszą Matką cz.2 

 

Cele katechetyczne: 

 Przypomnienie prawdy, że Maryja jest Matką Jezusa i w maju Jej za to 

szczególnie dziękujemy 

 Poznanie kilku wezwań do Matki Bożej  

 

1. Witam Was dzieci i rodzice, rozpocznijmy spotkanie modlitwą „Zdrowaś 

Maryjo”. 

2. Przypomnimy rymowankę z poprzedniej katechezy:  

Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy. 

3. W tym szczególnym miesiącu, jakim jest maj, Matce Jezusa śpiewa się też 

piękne pieśni, aby wiedziała, jak bardzo Ją kochamy. 

Była cicha i piękna jak wiosna, 

Żyła prosto, zwyczajnie jak my. 

Ona Boga na świat nam przyniosła 

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

 

Ref.:  

Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas.  

Matka zobaczyć dobro w nas umie,  

Ona jest z nami w każdy czas. 

 

Posłuchajcie i spróbujcie zaśpiewać: 

https://www.youtube.com/watch?v=L69GYwqOiiQ 

4. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, że Karol i Julka modlili się z mamą 

litanią do Matki Bożej.  Litania jest szczególną modlitwą, w której cieszymy 

się z tego, że Maryja jest blisko nas. Dziękujemy Jej za to, że jest Matką Jezusa 

i naszą. I tak jak mamusia mówi do Was moje słoneczko, koteczku, mój 

aniołku, tak i my zwracamy się do Maryi różnymi wezwaniami, czyli 

modlitwami, np.: Matko najmilsza, Królowo Aniołów, Pocieszycielko 

strapionych, Różo duchowna, Gwiazdo zaranna, Królowo Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=L69GYwqOiiQ


5. Nabożeństwo majowe 

Litania do Matki Bożej jest odmawiana w kościołach, a także przy 

kapliczkach przydrożnych i w domach. Ludzie, którzy spotykają się na 

wspólnej modlitwie, oprócz litanii śpiewają pieśni wielbiące Maryję. Takie 

spotkania nazywamy nabożeństwem majowym, gdyż odbywają się one 

przez cały miesiąc maj. 

  

Możecie w domu przygotować obrazek z Maryją lub figurkę Maryi i nazbierać 

stokrotek, mogą być też inne kwiatki i pomodlić się wspólnie z bliskimi, by  

Maryja wstawiała się w naszym imieniu u Pana Boga. 

Obejrzyjcie filmik - Majówka Litania Loretańska Nabożeństwo majowe dla dzieci 

z bańkami mydlanymi ks. Teodor:  

https://www.youtube.com/watch?v=pBJSlj1So-U (możecie zobaczyć od 7 minuty 

albo od początku). 

6. Na koniec powtórzcie rymowankę:  

Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy. 

 

Trzymajcie się Maryi! 

Pozdrawiam, 

Bożena Wawrzeczko 

https://www.youtube.com/watch?v=pBJSlj1So-U

