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Kat. nr 42 - MARYJA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO
katechizm - str.145-148

Przeżywając wielkie dni zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem - nie możemy 
pominąć faktu, jakim była decyzja Maryi o współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. Poprzez to, 
że Maryja stała się Matką Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa - nosi Ona piękny tytuł: 
BOGARODZICA.

 Przywołując ewangeliczną scenę przedstawiającą ostatnie minuty życia i konanie Jezusa na krzyżu,
która w Ewangelii według św. Jana nosi tytuł: "Testament z Krzyża" (proszę sobie ten tekst 
odnaleźć i uważnie odczytać: J 19,25-27) - Maryja została nam wszystkim dana jako nasza 
najlepsza Matka. Dzisiaj zastanowimy się nad Maryją w dziejach naszego polskiego narodu.

1. Na ostatnich katechezach mówiliśmy o tym, jak wiara wpływa na rozwój kultury i sztuki. Maryja
jest bardzo mocno związana z naszym narodem, dlatego i Jej artyści poświęcają liczne dzieła. 
Wyraża się to w malarstwie, rzeźbie, poezji, budowlach sakralnych, a szczególne miejsca stanowią 
sanktuaria maryjne.

Proszę ze zrozumieniem odczytać opowiadanie ze str.145-146 a następnie treści ze strony 147. Po 
uważnym przeczytaniu postaraj się znaleźć wyczerpujące odpowiedzi na poniższe pytania 
(zapamiętaj odpowiedzi udzielone na pytania nr 5-10 bo są one materiałem obowiązkowym tej 
katechezy):

1. Jakie zadanie domowe otrzymał Sebastian? 
2. O jakich pieśniach związanych z tradycją maryjną opowiedział dziadek wnukowi? 
3. Z jakim miejscem związana jest pobożność maryjna dziadka Mateusza? 
4. Jaką historię związaną z Maryją chciał poznać Sebastian? 
5. Co możesz powiedzieć o pieśni: "Bogurodzica"? 
6. Dlaczego i od kiedy Maryja jest "Królową Polski"? 
7. Jakie ty znasz pieśni, modlitwy i nabożeństwa maryjne? 
8. Które miesiące i dlaczego noszą szczególnie miano miesięcy maryjnych? 
9. Jacy wielcy Polacy zostali nazwali w tej katechezie "filarami patriotyzmu i polskości"? Co 

każdy z nich wielkiego dokonał ze względu na Maryję? 
10.Kto i kiedy odnowił Jasnogórskie Śluby Narodu? 

Zadanie:

Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacji o "Cudzie nad Wisłą" i napisz, jaki związek to 
wydarzenie miało z Maryją…odpowiedź wyślij na: 

piokot@pspdabrowka.onmicrosoft.com 



Kat. nr 44 - Jak dziś żyć wiarą?

Katechizm - s.153-156

1. Dotychczas - rozważając tematy historyczne zatrzymaliśmy się na początkach wiary w Kościele i
w naszym narodzie, przyglądaliśmy się - dlaczego i w jaki sposób wiara w naszym narodzie nie 
ustała.

Wysłuchaj uważnie słów piosenki: Dzielmy się wiarą jak chlebem

https://www.youtube.com/watch?v=rSe1TRVP8xU

Przypomnij sobie - co było tego przyczyną: dlaczego Europa Zachodnia dziś tak bardzo odeszła od 
Boga i wiary, zaś wiara w naszej Ojczyźnie jest jeszcze taka żywa? Co jest tą siłą, która sprawiła, że
wiara w sercach Polaków pozostała żywa? Trzeba zadać sobie jeszcze jedno - bardzo ważne pytanie
- co współcześni ludzie, do których i ty należysz, powinni robić, aby ta wiara przetrwała i dalej była
prężna i żywa?

2. Przeczytaj uważnie świadectwo wiary Marty, o której Karolowi opowiedziała jego ciocia... Co 
stało się źródłem i przyczyną tych wspomnień? Czy wystarczy tylko nosić znaki świadczące o 
naszej wierze? Jakie konsekwencje dotyczące życia i postępowania wynikają ze słów, które 
widniały na breloczku, który od księdza otrzymał Karol? Jak brzmiały te słowa?

Następnie - w oparciu o to opowiadanie - zastanów się: jak konkretnie powinna wyglądać twoja 
wiara i twoje codzienne świadectwo wiary wobec otoczenia?  Pomocą w wykonaniu tego zadania 
mogą być również cytaty, wnioski i pytania zawarte w katechizmie na str. 155-156.

3. Nasza wiara - to bez wątpienia dar od Boga, który otrzymaliśmy wraz z przyjęciem Sakramantu 
Chrztu Świętego (ten początek wiary zawdzięczamy również naszym wierzącym rodzicom, którzy 
ją nam przekazywali i o niej świadczyli), ale również ogromne zobowiązanie - zadanie, które dał 
nam Bóg na całę nasze życie, aby tę wiarę rozwijać, pogłębiać i dawać o niej jak najpiękniejsze 
świadectwo. A to wymaga ciągłej pracy nad sobą, czuwania, aby serce trwało przy Jezusie. To 
trwanie przy Jezusie tak konkretnie wyraża się w przyjmowaniu sakramentów świętych - zwłaszcza
w częstej Spowiedzi i Komunii świętej. Czy pamiętasz o tym? W jaki sposób TY angażujesz się w 
życie Kościoła i w życie własnej parafii?

Wniosek z tej refleksji o wierze (słowa ujęte kolorem niebieskim) oraz słowa poznanej piosenki - 
niech staną się dla ciebie pomocą w zrobieniu notatki, która niech będzie odpowiedzią na pytanie: 
Co czynisz w swoim życiu, aby innym pokazać, że nie wstydzisz się Jezusa? 

Na zakończenie - odmów pobożnie, powoli i z wdzięcznością za dar wiary i chrztu - 3 razy: 
"Chwała Ojcu..."

https://www.youtube.com/watch?v=rSe1TRVP8xU

