
Kl. 6 

Religia 4 maj 

Dzień dobry. Miesiąc maj poświęcony jest Maryi Matce Bożej. Dzisiaj 

przedstawię Wam najważniejsze Sanktuaria Maryjne. 

Zapiszcie w zeszytach. 

Temat: Sanktuaria Maryjne w Polsce i na świecie. 

Przeczytajcie uważnie:  

Polska przyjęła chrzest w 966 r. Od tamtego czasu zbudowano tysiące świątyń, 

powstały liczne miejsca kultu - sanktuaria, tłumnie odwiedzane przez 

pielgrzymów. Warunki geograficzne i historyczne sprawiły, że na ziemiach 

Rzeczypospolitej wytworzyła się mozaika narodów i religii. Zawsze jednak 

najważniejsza i najbardziej rozpowszechniona była wiara katolicka. Przez 

stulecia stanowiła ona spoiwo narodu, który poprzez nią szukał swojej 

tożsamości. Największa zaś świętością dla Polaków zawsze była i jest Matka 

Boża. 

Co to jest sanktuarium maryjne? 

Sanktuaria maryjne to ośrodki kultu religijnego Marii z Nazaretu, szczególnie 

jako Matki Bożej i Najświętszej Panny. Różne formy pobożności maryjnej 

związane z funkcjonowaniem sanktuariów występują szczególnie w 

katolicyzmie i prawosławiu. 

 

O sanktuariach papież Jan Paweł II mówił: 

 ,,W Sanktuariach Maryjnych widzę miejsca, które Opatrzność Boża  cudownymi 

drogami naznaczyła na rozdzielenie szczególnych łask. Są to miejsca wskazujące 

na obecność Boga niewidzialnego’’. 

 

 

 

 



Mapa Polski na której przedstawione są najważniejsze Sanktuaria Maryjne. 

 

Sanktuaria Maryjne w archidiecezji gnieźnieńskiej: 

Miasto 
  

Nazwa sanktuarium 

Biechowo 
  

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  

Dąbrówka 

Kościelna   
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  

Gniezno 
  

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 

Pani Gniezna 

    
Gościeszyn 

  

Sanktuarium Matki Bożej 

Gościeszyńskiej 

Kawnice 
  

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  

Markowice 
  

Sanktuarium Matki Bożej Miłości i 

Pokoju Pani Kujaw 

    
Pieranie 

  
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  

    
Złotków 

  

Sanktuarium Matki Bożej 

Złotkowskiej. 

https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-pocieszenia-w-biechowie/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-pocieszenia-w-dabrowce-koscielnej/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-pocieszenia-pani-gniezna/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-pocieszenia-pani-gniezna/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-goscieszynskiej/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-goscieszynskiej/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-pocieszenia-w-kawnicach/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-mb-krolowej-milosci-i-pokoju-pani-kujaw/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-mb-krolowej-milosci-i-pokoju-pani-kujaw/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/sanktuarium-matki-bozej-laskawej-w-pieraniu/


Wybrane sanktuaria Maryjne  w świecie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatima – Portugalia 

13 maja 1917 roku Matka Boża 

objawiła się trojgu małym 

pastuszkom Łucji, Hiacyncie i 

Franciszkowi na drzewie dębu. 

Poprosiła, by dzieci odmawiały 

różaniec codziennie za pokój na 

świecie i szybkie zakończenie wojny. 

 

 

 

 

 

Lourdes - Francja 

W Lourdes,  małej wiosce we 

Francji u stóp Pirenejów w grocie 

Massabielle, 

w roku 1858 miało miejsce 

osiemnaście objawień Matki Bożej. 

Maryja objawiła się 13-letniej 

prostej chłopskiej dziewczynce 

Bernadecie Soubirous. Matka Boża 

poprosiła dziewczynkę, by modlono 

się do Pana Boga o nawrócenie 

grzeszników. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salette - Francja 

We wrześniu 1846 roku 11-letniemu 

Maksyminowi i 15-letniej Melani 

około godz. 15-tej ukazała się 

płaczącą kobietę siedzącą wewnątrz 

promiennej kuli światła. Piękna Pani 

poprosiła, aby  się  dobrze modliły 

rano  i wieczorem za grzechy narodu 

francuskiego. 

 

 

Guadalupe – Meksyk 

W meksykańskich górach, u 

podnóża wzgórza Tapeyac, w roku 

1531 miały miejsce cztery 

objawienia Matki Bożej. Maryja 

objawiła się 57 - letniemu 

Indianinowi Juanowi Diego.  

Matka Boża z Guadalupe odbiera w 

Meksyku cześć równie wielką, jak w 

Polsce Matka Boża Częstochowska.  

Meksykanie mawiają,  że ich kraj 

jest katolicki - "guadalupiański". 

Pani z Guadalupe jest patronką 

Meksyku, a także Królową obu 

Ameryk.  

Zapiszcie w zeszytach: 

Sanktuaria maryjne to ośrodki kultu religijnego Marii z Nazaretu, szczególnie 

jako Matki Bożej i Najświętszej Panny. Różne formy pobożności maryjnej 



związane z funkcjonowaniem sanktuariów występują szczególnie 

w katolicyzmie i prawosławiu. 

Zadanie: 

Wyszuka informacje o Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie 

i zapisz je w kilku zdaniach w zeszycie. 

Proszę o zdjęcie wykonanego zadania na e-mail aniaosinska1@wp.pl lub na 

telefon -numer 661 918 638.  

 

Pozdrawiam. Anna Osińska

mailto:aniaosinska1@wp.pl


 


