
KONSPEKT – STYCZEŃ

Temat: Maryja moją pomocą i wzorem osobowym.

Wiodące cele katechetyczne:
• poznanie Maryi jako wzoru człowieka modlitwy
• świadomość pośrednictwa Maryi w naszych modlitwach
Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza
KSM-owicz:
•  rozumie,  że  Maryja  jest  wzorem  człowieka  modlitwy  i  Pośredniczką  między  wierzącymi  a
Jezusem, oraz wskazuje nam drogę do nieba,
• wymienia kilka wezwań z litanii loretańskiej,
• wie, że Maryja jest Matką każdego człowieka, opiekuje się i troszczy o wszystkich,
• rozumie, że modląc się wraz z Maryją okazuje miłość Jezusowi.
Umiejętności
KSM-owicz:
• potrafi ułożyć własne wezwania do Matki Bożej.
Postawy
KSM-owicz:
• uczestniczy w nabożeństwach Maryjnych,
• poleca siebie i swoich bliskich opiece Maryi,
• pragnie dla Matki Bożej podejmować uczynki wynagradzające (np. I soboty miesiąca)

Metoda: 

Widzieć:
Miłujacy Maryję – św. Stanisław Kostka. Już we wczesnym dzieciństwie powierzył czystość swego
serca opiece Matki Bożej. Zmarł 15 sierpnia 1568 r., w dniu Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. 

„Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek
Królowej Nieba, która z Świętych chórem schodzi

I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek”
                               C.K.Norwid

Ocenić:
„Maryja  jest  podobna  do  wspaniałej  gotyckiej  katedry,  której  przestrzeń  wypełniona  jest
milczeniem i ciszą, dyskretnie oddającą chwałę Bogu”. ks. Marek Wójtowicz SJ

BRUNO FERRERO
ŚLADY
Pewnej nocy miałem cudowny sen i muszę wam go opowiedzieć. We śnie zobaczyłem długą drogę;
drogę, która z ziemi wznosiła się ku górze, by zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była
to jednak droga wygodna.  Co więcej  pełna była  przeszkód,  usiana  zardzewiałymi  gwoździami,
ostrymi  i  tnącymi  kamieniami,  kawałkami  szkła.  Ludzie  wędrowali  tą  drogą  boso.  Gwoździe
wbijały się w ciało, wielu miało zakrwawione stopy. Mimo tego nie rezygnowali, chcieli dojść do
nieba. Każdy krok wywoływał cierpienie. Wędrówka była powolna i trudna. Potem w moim śnie
ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również szedł boso. Szedł wolno, ale zdecydowanie. Ani
razu nie zranił sobie stopy. Jezus szedł i szedł. Wreszcie dotarł do nieba i tam usiadł na wielkim,
złocistym tronie. Spoglądał w dół, obserwując tych, którzy usiłowali wejść. Spojrzeniem i gestami
zachęcał ich. Zaraz po Nim szła również Maryja, Jego Matka. Maryja szła jeszcze szybciej  niż
Jezus.  Wiecie  dlaczego?  Stawiała  swe  stopy na  śladach  pozostawionych  przez  Jezusa.  Szybko
dotarła więc do Syna, który posadził Ją na wielkim fotelu, po swej prawej stronie. Maryja również



zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się i zachęcała ich, by szli po śladach, zostawionych
przez Jezusa, tak jak sama to zrobiła. Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali i szybko posuwali
się ku niebu. Inni skarżyli się na rany, często zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupełnie i
upadali na brzegu drogi, zwyciężeni przez smutek.

Pogadanka nt. cytatu i opowiadania. 

1. Zadanie! stworzyć kilka grup. Zadaniem każdej grupy będzie napisanie CV Maryi. Wzór CV
można znaleźć w Internecie. Dobrze je wcześniej przygotować, aby każda grupa pisała według tego
samego wzoru. Prezentacja pracy w grupach. 

Działać
1. Kult Maryi. Na czym polega kult?

Kult maryjny we współczesnej teologii
Teologia katolicka
W teologii katolickiej kultem Maryi zajmuje się dział zwany Mariologią. Kult oddawany Maryi jest
w katolicyzmie  szczególną odmianą  kultu świętych.  Maria  z  Nazaretu jest  uznawana za Matkę
Boga w rozumieniu  matki  Jezusa  Chrystusa  (Theotokos),  wierzy się,  że  z  tego względu  może
szczególnie skutecznie służyć wiernym swoim wstawiennictwem (modlitwą błagalną do Boga w
intencjach, w których prosi się ją o wsparcie).

Objawienia  maryjne  są  przez  Kościół  katolicki  badane  pod  kątem  zgodności  z  Ewangelią
akceptacja danego objawienia oznacza, że wierzący mogą przyjmować przekazywane w nich treści
za prawdziwe, treści te nie wchodzą jednak w skład nauczania Kościoła katolickiego i nie muszą
być przyjmowane.

Do elementów kultu maryjnego należą:

• nadawanie licznych tytułów, np. Najświętsza Maryja Panna, Matka Boska, Królowa Nieba, NMP, 
Królowa Polski itp.
• poddawanie całego narodu jej opiece
• odmawianie modlitw za wstawiennictwem lub pośrednictwem Maryi (najbardziej 
popularne:różaniec, Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny i Nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy);
• hymny i pieśni pochwalne
• odprawianie nabożeństw ku czci Matki Boskiej;
• obchodzenie świąt maryjnych 
• ofiarowywanie kwiatów lub zniczy przed wyobrażeniami Maryi, również kult jej ikon;
• ceremonialne obnoszenie obrazów oraz posągów przedstawiających Maryję (są to procesje: gdy 
wizerunek tego samego dnia wraca na swoje pierwotne miejsce oraz peregrynacje: gdy wizerunek 
przekazywany jest z parafii do parafii lub z diecezji do diecezji;
• pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych;
• przestrzeganie nakazów pochodzących z objawień maryjnych (szczególnie – praktyki 
modlitewne);
• kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
• przypisywanie Maryi dokonywania uzdrowień

2. Ważniejsze wspomnienia Maryi w ciągu roku liturgicznego (nie trzeba czytać, można dać do
zapoznania się). Podkreślić jednak, że jest tego sporo i każdy może znaleźć datę, kiedy wybierze się
na mszę w święto bądź uroczystość maryjną. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serce_Maryi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Bogini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewictwo_Marii_z_Nazaretu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_%C5%9Bwi%C4%99tych


Styczeń

•1 stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
•16 stycznia - Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pustelników i Matki Zakonu (Zakon Św.
Pawła I Pustelnika)
Luty

•2 lutego- Święto Matki Boskiej Gromnicznej
•11 lutego– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Kwiecień

•26 kwietnia– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady
Maj

•3 maja- Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
•7 maja- Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej (diecezja kielecka)
•13 maja– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
•24 maja- Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
•31 maja- Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Czerwiec

•2 czerwca- Wspomnienie Matki Bożej Łaskawej (diecezja legnicka)
•27 czerwca – Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Lipiec

•16 lipca- Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej
Sierpień

•2 sierpnia– Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej 
•5 sierpnia– Wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej (rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki 
Najświętszej Maryi Panny)
•13 sierpnia– Wspomnienie Matki Bożej Kalwaryjskiej (święto w archidiecezji krakowskiej)
•15 sierpnia- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
•Wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej
•22 sierpnia- Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
•26 sierpnia- Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Wrzesień

•1 września– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju
•4 września– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia
•8 września
•Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
•Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
•Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej (święto w archidiecezji warmińskiej)
•12 września
•Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
•Wspomnienie NMP, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
•15 września- Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Październik

•7 października- Wspomnienie NMP Różańcowej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/12_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodzenie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Cz%C4%99stochowskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkaplerz
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/27_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_maja
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http://pl.wikipedia.org/wiki/7_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naj%C5%9Bwi%C4%99tsza_Maryja_Panna_Kr%C3%B3lowa_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiarowanie_Pa%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulini
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Bo%C5%BCej_Rodzicielki_Maryi
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia


Listopad

•16 listopada– Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
•21 listopada- Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Grudzień

•8 grudnia- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
•10 grudnia- Wspomnienie NMP Loretańskiej w diecezji warszawsko-praskiej
•12 grudnia – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

3. Wydrukować obrazki i w formie zabawy (może być losowanie) i każdy odgaduje jaką Maryję 

przedstawia dany obrazek, lub odgadywanie wspólne. Obrazków może być dużo więcej.

  Fatimska                                                     Częstochowska                               Niepokalana

 
   Niepokalanego Serca                           Nieustającej Pomocy                           z Guadalupe

W modlitwie końcowej każdy może spróbować ułożyć własne wezwanie. Powodzenia :). 

Opracowała: Anna Zenka
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