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Temat: Maj - miesiącem czci Maryi, Matki Jezusa
W maju myślimy o matce wszystkich ludzi – Maryi. Matka Boża szczególnie przeżywa z narodem
polskim wszystkie jego ważne chwile. Dlatego król Jan Kazimierz – po obronie Jasnej Góry przed
Szwedami oddaje nasz kraj pod opiekę Matki Bożej i obiera Ją Królową Polski.
Trzeciego maja Pan Jezus przypomina wydarzenie, jakie ma miejsce w Kalwarii. Przed śmiercią
krzyżową. Jezus daje swoją matkę na własność wszystkich ludzi, by Maryja była matką każdego
człowieka. Pan Jezus mówi do mas: “Oto Matka wasza” (por.J 19,26). Jak bardzo musisz nas kochać
Panie Jezu, skoro dzielisz się z nami soją Matką? Dziękujemy Jezu za Maryję! Pan Jezus tak bardzo
nas kocha, że zgadza się, by Jego Matka była także naszą Matką.
Najpiękniejszy miesiąc - maj – ludzie oﬁarują Matce Bożej. Rozwijające się pąki drzew, kwitnące
kwiaty, kolorowe łąki, śpiewające ptaki, ciepłe promienie słońca - wypowiadają w maju miłość do
Maryi.
W maju we wszystkich kościołach słychać śpiew loretańskiej litanii. Przy przydrożnych krzyżach,
wiejskich kapliczkach gromadzą się ludzie, by także śpiewać Matce Bożej: “Chwalcie łąki umajone,
góry, doliny zielone”.
Litania Loretańska zawiera kilkadziesiąt imion, jakimi nazywamy Matkę Bożą lub zwracamy się do
Niej w różnych chwilach życia. Gdy przeżywamy radość - Ona jest “Przyczyną naszej radości”, gdy
zgrzeszymy – Maryja nas nie opuszcza – jest “Ucieczką grzeszników”. Kiedy chorujemy – Matka Boża
jest “Uzdrowieniem chorych”, gdy się smucimy - możemy mówić do Niej: “Pocieszycielko
strapionych”. Maryja jest “Matką Najmilszą”, “Wierną”, gdy nie wiemy, jak rozwiązać trudną sprawę
- Ją prosimy o pomoc, ponieważ jest “Matką dobrej rady”.
ZAPAMIĘTAJ!
Maryja jako jedyna ze wszystkich ludzi była wolna od grzechu pierworodnego, dlatego też nigdy nie
popełniła żadnego grzechu. Z tego właśnie powodu nazywamy Ją
NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.
1. Poszukaj w książeczce do nabożeństwa Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny
i wypisz cztery tytuły Maryi, które najbardziej ci się podobają (w zeszycie do religii).
2. Postaraj się naśladować Maryję w miłości do Pana Boga.
3. Wykreśl złe odpowiedzi
MARYJA JEST MATKĄ:
a. tylko Pana Jezusa,
b. Pana Jezusa i wszystkich ludzi,
c. Tylko małych dzieci.
JEZUS DAŁ NAM MARYJĘ ZA MATKĘ:
a. W dniu swoich urodzin,
b. Gdy wstąpił do nieba,
c. W dniu swojej śmierci.

Chętnie śpiewajmy w maju Litanię Loretańską, by przez różne imiona nadawane Maryi wyśpiewać Jej
naszą miłość.

Zaznacz na mapie, gdzie mieszkasz. Dorysuj na niej znaną ci kapliczkę.

Temat: 100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II
Jest taki szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani, aby przewodniczył całemu Kościołowi
i prowadził wszystkich do Boga. Dla odróżnienia od innych księży nie nosi on czarnej sutanny, tylko
białą. Nazywamy go papieżem.
Papieżem może zostać tylko taki kapłan, który jest szczególnie mądry i dobry dla innych ludzi.
Nazywamy go również Ojcem Świętym, bo napełniony przez Boga świętością, troszczy się o
wszystkich jak prawdziwy ojciec. Dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że mamy papieża i
modlimy się za niego, aby jak najlepiej mógł służyć ludziom.
Obecnie papieżem jest Franciszek. Papież mieszka w państwie, które nazywa się Watykan.
Stamtąd naucza ludzi z całego świata i modli się za nich.
Papieżem był również święty Jan Paweł II. Pochodził on z naszego kraju, z Polski i przez długi czas
służył wszystkim ludziom, przybliżając im Boga. Aby być biski nich, podróżował po całym świecie,

troszcząc się zwłaszcza o tych, którzy byli najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący. Ponieważ był taki
dobry i kochał Boga, został świętym i teraz jest z Bogiem w niebie.
Bycie papieżem jest bardzo trudne. Ma on wiele obowiązków, ponieważ chce, aby jak najwięcej
ludzi poznało i pokochało Boga.
Święty Jan Paweł II
2 kwietnia 2005 roku, w pierwszą sobotę miesiąca i w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia,
Jan Paweł II odchodzi do Domu Ojca. Miliony ludzi żegnają go modlitwą oraz łzami wzruszenia
i wdzięczności.
1 maja 2011 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, papież Benedykt XVI ogłasza Jana Pawła II
błogosławionym, uznając cud uzdrowienia dokonany za wstawiennictwem papieża Polaka.
27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłasza całemu światu wielką radość; Jan Paweł II zostaje
wpisany w poczet Świętych.
Karol Wojtyłła pokazał swoim życiem, że w naszych czasach, w XXU wieku, można zostać Świętym,
czyli:
 człowiekiem kochającym Pana Boga z całego serca i ze wszystkich sil
 człowiekiem kochającym swego bliźniego jak siebie samego
 człowiekiem wiary, nadziei i miłości
 człowiekiem pełnym dobroci i radości.
Święty Janie Pawle II
Pragnę cię naśladować i ufać Panu Bogu i Matce Bożej tak, jak Ty ufałeś.
Proszę, opiekuj się mną i prowadź mnie przez całe życie, bym mógł razem z Tobą cieszyć się tym
szczęściem, które Pan Bóg przygotował w Niebie dla swoich dzieci.
Amen
Uzupełnij:
Ojczyzną Jana Pawła II była ….................................... Jako papież Jan Paweł II mieszkał w Watykanie.
W niedziele miał zwyczaj odmawiać modlitwę Anioł Pański …......................... swojego pokoju
i błogosławić zgromadzonych ludzi. Pielgrzymów obdarowywał zazwyczaj ….....................
Starał się naśladować Pana Jezusa i być dla wszystkich dobrym …...............................
Jego pasterską laską był …..................... Uczył, że siłą dla dobrego i świętego życia jest modlitwa,
adoracja …......................................... i całkowite zawierzenie …............................
Jan Paweł II szczególną miłością darzył …............................całego świata i ludzi …...........................
Zapamiętaj i zapisz:
Jan Paweł II codziennie modlił się na różańcu. Jego papieskie zawołanie - to “Totus Tuus- cały Twój,
Maryjo! “. Do modlitwy różańcowej dodał 4 część - Światła.
Różaniec był też darem, który oﬁarowywał wszystkim swoim gościom. Naśladuję Jana II, gdy kocham
Matką Bożą i odmawiam różaniec.

