
Klasa 4bP  

Religia 30 kwietnia  

Dzień dobry. Dzisiaj moi drodzy lekcja będzie dotyczyła Maryi, która przez 

polaków została wybrana na Królową Polski. 

Zapiszcie w zeszytach temat lekcji. 

Temat: Maryja Królową Polski. 

Przeczytaj i zapamiętaj. 

Obraz poniżej przedstawia Matkę Bożą, który znajduje się w klasztorze Ojców 

Paulinów na Jasnej Góry w Częstochowie.  

 

 

Jasna Góra jest jednym z najważniejszych sanktuariów (kościołem) Matki Bożej 

w Polsce. Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382. Wtedy to książę 

Władysław Opolczyk sprowadził Ojców Paulinów z Węgier do Polski. Dwa lata 

później na Jasną Górę sprowadzono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.  



 

Tytuł Maryi Królowej Polski miał swój początek w 1608 roku podczas 

prywatnego objawienia włoskiemu  jezuicie o. Juliuszowi Mancinelli. W trakcie 

odmawiania Litanii Loretańskiej Maryja zapytała zakonnika: ,,Dlaczego nie 

nazywasz Mnie Królową Polski?’’ Po tym wydarzeniu o. Mancinelli mimo 

swoich 72 lat - rozpoczął pieszą pielgrzymkę do kraju, o którym mówiła Maryja. 

8 maja 1610 r. przybył do Krakowa, witany przez króla Zygmunta III Wazę, 

biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. W ich asyście przekroczył próg 

Katedry Wawelskiej, by tam odprawić Mszę świętą. Wiadomość o tym, że to 

sama Maryja chciała, by nazywać Ją „Królową Polski” rozpowszechnili polscy 

jezuici. 



Powszechnie uważa się, że 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, 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. 

 

Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski są obchodzone 

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. 

Jest ważnym miejscem dla polaków o czym świadczą liczne wota (dar dla 

Maryi za ocalenie życia lub odzyskanie zdrowia). 



 

Wotum papieskie, przestrzelony pas (po lewej stronie).  

 

 

Pozdrawiam. Anna Osińska 


