
Klasa 3BS – religia 

18 maja 

Temat: Sanktuaria Maryjne. 

Drodzy uczniowie! 

Od samego początku obraz Matki Bożej Częstochowskiej cieszył się wielką czcią i sławą. 

Wydarzenia z czasów wojny szwedzko-polskiej przyniosły Jasnej Górze jeszcze większy rozgłos.  

Niezwykłość tych wydarzeń można rozpatrywać z kilku względów. Dla wielu osób niezwykłym był 

fakt, że po prawie 300 latach, a na 30 lat prze Potopem Szwedzkim zaczęto otaczać klasztor 

jasnogórski bardzo nowoczesnym murem obronnym. Niezwykłym jest fakt, że przeor klasztoru, 

ojciec Augustyn Kordecki, nie zgodził się, aby to święte miejsce zajęły wojska szwedzkie – mimo, że 

cała Rzeczypospolita godziła się na zajmowanie kolejnych miast. 

 Najwięcej podziwu wzbudzał fakt, że od 18 listopada 1655 roku, licząca 3 tysiące żołnierzy armia 

atakowała Jasną Górę, żądając natychmiastowego poddania twierdzy, a zaledwie 170 żołnierzy, 20 

szlachciców i 70 zakonników broniło jej skutecznie do 26 grudnia 1655 roku. 

 Atak na Jasną Górę uznano za obrazę uczuć religijnych, a zwycięstwo przypisano nie tyle 

sprawności załogi i wytrzymałości murów, co wstawiennictwu i opiece samej Matki Bożej, 

osłaniającej wybrane przez siebie miejsce. Kraj wówczas poderwał się do walki i szala zwycięstwa 

przechyliła się na stronę polską.  

Wdzięczny król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej 

oddał kraj pod władzę Matki Bożej, obierając Ją za Patronkę i Królową państwa. Od tego momentu 

rządy nad katolicką Polską sprawuje Najświętsza Dziewica Maryja, a Jasna Góra jest symbolem 

wolności narodowej i religijnej. 

 



 

 

Bardzo proszę przeczytajcie notatkę i przepiszcie ją do zeszytu. 

 

1. Na Jasnej Górze w Częstochowie, co dzień wieczorem o godz. 21 wielu czcicieli Maryi 
łączy się w modlitwie zwanej Apelem Jasnogórskim. „Maryjo, Królowo Polski, jestem 
przy Tobie, pamiętam, czuwam”. 

2. Gdy zwracamy się do Matki Bożej, Ona zawsze przychodzi nam z pomocą. Najbardziej 
jest Jej mile, gdy staramy się naśladować Jezusa, żyć tak, jak On nas uczy, gdy staramy 
się Ją kochać i innych do Niej zbliżać. 

 

 

 

 



 

19 maja 

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Drodzy uczniowie! 

W niedzielę 24 maja obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

Pan Jezus zmartwychwstały ukazywał się Apostołom. W 40 dni po zmartwychwstaniu Pan 

Jezus spotkał się z Apostołami po raz ostatni. Posłał ich na cały świat, aby głosili Jego naukę – 

Dobrą Nowinę wszystkim narodom, i aby tym, którzy wierzą w Chrystusa udzielali chrztu. 

 

Jest to nakaz misyjny Chrystusa. Jezus w ten sposób przedłuża w Kościele swoją zbawczą 

działalność na ziemi. Błogosławił Apostołów i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z radością wrócili do Jerozolimy, gdzie przebywali w świątyni wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. 

Obejrzyjcie film opowiadający o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa klikając na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=DseWOIqXmj4 

Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu. 

1. Pan Jezus potwierdził swoim wniebowstąpieniem nadzieję spełnienia obietnicy życia 

z Bogiem na zawsze. Jezus stał się pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DseWOIqXmj4


2. Wszedł do tego życia pierwszy, by przygotować miejsce dla wszystkich, którzy wierzą 

w Jego zmartwychwstanie. Przyjdzie kiedyś powtórnie, aby wprowadzić ich tam na 

zawsze. 

 

 


