
Klasa 2b-4c-5bu P  

Religia 5 maj  

Dzień dobry. Dzisiaj moi drodzy będziemy mówili o Maryi, ponieważ cały 

miesiąc maj jest Jej poświęcony. Dla Polaków Maryja jest Kimś szczególnym. 

Została nazwana:   

Maryją Królową Polski. 

Posłuchajcie dlaczego tak się stało: 

Ten obraz Maryi jest Wam dobrze znany. To obraz Matki Bożej z klasztoru 

Ojców Paulinów na Jasnej Góry w Częstochowie.  

 

 

Jasna Góra jest najstarszym sanktuarium (kościołem) Matki Bożej w Polsce. 

Początki istnienia klasztoru na Jasnej Górze sięgają roku 1382. Wtedy to książę 

Władysław Opolczyk sprowadził zakonników Paulinów z Węgier do Polski. 

Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 

Jezus.  



 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga połowy XVII wieku 

(to znaczy 17 wiek). 

Podczas najazdu wojsk szwedzkich na ziemie Polski ogromną rolę odegrała 

obrona klasztoru na Jasnej Górze, ponieważ była to pierwsza twierdza obronna, 

której wojskom szwedzkim nie udało się zdobyć. Gdy Szwedzi zaczęli 

wycofywać się z Polski, Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku złożył śluby 

(przysięgę) i ogłosił Maryję Królową Polski. 

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzona w 

Polsce oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI w 1923 roku na prośbę 

polskich biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja. 

Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej 

konstytucji, która realizowała część ślubowania króla Jana Kazimierza. 



 

 

 

Maryja, Królowa Polski z Jasnej Góry, zawsze czuwała nad narodem polskim, 

gdy przeżywał trudne chwile wojen, powstań, głodów, pożarów, powodzi. 

I nadal czuwa i modli się do Boga za nami. 

Dlatego Maryja Mama Pana Jezusa, jest dla nas tak ważną Osobą. Modlimy się 

do Niej modlitwą np.: Pod Twoją obronę, Zdrowaś Maryjo lub dłuższymi 

modlitwami jak Litania loretańska albo Różaniec. 

Zadanie: 

 Proszę aby każdy z Was zrobił dla Maryi koronę. Możecie wykonać ją dowolną 

techniką np.: 

Namalować lub 

 

 



zrobić z papieru,  

 

Wybór należy do Ciebie. 

Jeśli to możliwe proszę o zdjęcia waszych prac na e-mail aniaosinska1@wp.pl 

lub na telefon -numer 661 918 638.  

Pozdrawiam. Anna Osińska 
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