
27. Maryja w życiu Jezusa i Kościoła 
 

 

Wprowadzenie 

 

 

 

 

Zadanie – Pismo Święte opisuje najważniejsze momenty z życia Maryi, na podstawie fragmentów Ewangelii 

odszukaj i zapisz jakie są to wydarzenia. 

 

• Łk 1,26-38  → 

• Łk 1, 39-43  → 

• Mt 1, 18-24  → 

• Łk 2, 1-20  → 

• Mt 2, 13-15  → 

• Mt 2, 19-23  → 

• J 2, 1-11;  Mk 3, 33 → 

• J 19, 25  → 

 

 
 

Imię i nazwisko 

 

Zadanie – Obejrzyj nagranie i odpowiedz na pytania: 
1) Kogo ujrzał we śnie bohater opowiadania? 
2) Po czyich śladach szła do nieba Matka Boża?  
3) Dlaczego niektórzy ludzie szybko dochodzili do nieba, a niektórzy rezygnowali?  
4) Jakiej prawdy uczy nas to opowiadanie? 
 

https://www.youtube.com/embed/mytwYVql6cY?feature=oembed


Maryja Matką Boga 

Kościół oficjalnie nazwał Maryję Matką Boga na Soborze Efeskim w 431 r. 

Tytuł Matki Bożej jest więc oficjalnie uznaną prawdą wiary stwierdzającą, że Maryja 

urodziła Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. 

 

Maryja Matką Kościoła 

Maryja jest także Matką Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia 

to tak: „Istotnie Maryja Dziewica jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka 

Boga i Odkupiciela, co więcej, jest również Matką członków Chrystusa ponieważ 

swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są 

członkami owej Głowy. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła” (nr 963) 

Powyższe stwierdzenia mają ogromne znaczenie dla każdego z nas, bowiem 

słowa Jezusa, które św. Jan usłyszał pod krzyżem „Oto Matka twoja” (J19, 26–27) 

każdy z nas ma prawo odnieść do siebie. Maryja, jako Matka Kościoła, jest Matką każdego z nas. 

 

 
 

Zadanie – Nazwij modlitwy. 
 

    

    

    

    

 

Śpiewamy w niej lub recytujemy 

różne określenia Maryi 
 

Wzywają na nią świątynne 

dzwony codziennie w południe 

w południe … 

 
Prosimy w niej, aby Matka Boża 

broniła nas od złych przygód 

w południe … 

 
Zachęcała nas do niej Matka 

Boża  

w Fatimie  



 

 

 

 

 

 

   

Modlitwa  

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, 

aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, 

Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. 

Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, 

o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa.  

Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, 

stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. 

O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami!  

O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, 

który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. 

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, 

a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 

Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, 

o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. 

Amen. 
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Zapamiętaj! 

Pan Bóg wybrał i 

przygotował Maryję do tego, by 

stała się Matką Jego Syna. W ten 

sposób Maryja stała się Matką 

Boga. Ukrzyżowany Jezus dał 

Maryję za Matkę całemu 

Kościołowi. Stała się Ona w ten 

sposób także matką każdego z nas. 

Przez liczne nabożeństwa i 

modlitwy zwracamy się do Niej, 

prosząc, aby orędowała za nami u 

swojego Syna. 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.
org/view11740626 

 

https://www.youtube.com/embed/LFhTMa8dav4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JakGhPAmkKs?feature=oembed
https://learningapps.org/view11740626
https://learningapps.org/view11740626

