
Klasa 7  

Religia 5 maj  

Dzień dobry moi drodzy. Dzisiejszy temat będzie dotyczył kultu jakim 

otaczamy Maryję. 

Zapisz w zeszycie. 

Temat:  Modlitwy i pieśni do Matki Bożej. 

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Każdy człowiek, nawet dorosły, często zwraca się do swojej matki i u niej szuka 

pomocy, rady. Zwierza się jej ze swoich kłopotów i zmartwień. Mówi o swoich 

sukcesach, porażkach, niepowodzeniach. Dzieli się z nią swoimi radościami. 

Wie, że mama rozumie go zawsze lepiej niż inni ludzie i wszystko uczyni, aby 

pomóc swojemu dziecku.  

Od chrztu świętego stanowimy rodzinę dzieci Bożych. Dlatego tak często 

zwracamy się w modlitwie do Maryi, bo ufamy, że jako Matka będzie się 

wstawiała za nami u Boga Ojca. 

To niektóre z najbardziej znanych modlitw, którymi wypraszamy dla nas 

potrzebne łaski: 

Pod Twoją obronę. Jest najstarszą modlitwą maryjną. Pochodzi z III wieku z 

Egiptu, kiedy to chrześcijanie byli prześladowani przez cesarzy rzymskich. 

Wskazuje na wczesne pojmowanie roli Maryi jako tej, która pośredniczy między 

Bogiem i człowiekiem. Również dziś za Jej pośrednictwem możemy prosić 

Boga o opiekę, pomoc, przebaczenie. 

Zdrowaś Maryjo. Składa się z słów archanioła Gabriela, wypowiedzianych 

w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słów św. Elżbiety, skierowanych do 

Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, 

Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela 

i Elżbiety. Ostateczny kształt przybrała jednak dopiero w XVI wieku. Druga 

część (Święta Maryjo módl się..) została wprowadzona w VII wieku. 

 

Anioł Pański. Modlitwa ta przechodziła przez szereg modyfikacji na przestrzeni 

wieków. Obecną wersję zatwierdził papież Benedykt XIV w XVIII wieku. 

Głęboko biblijna treść (skomponowana z wersetów biblijnych), pomaga 

dostrzec prawdę, ze przez Maryję człowiek jest prowadzony do tajemnicy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanio%C5%82_Gabriel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_(posta%C4%87_biblijna)


paschalnej Jezusa. 

Magnificat. Modlitwa ta pochodzi z Pisma Świętego, są to słowa, które Maryja 

wypowiedziała po usłyszeniu i uświadomieniu sobie, że zostanie Matką Syna 

Bożego Łk 1, 46-55. Zakorzeniona jest w Tradycji i Słowie Bożym. 

 

Akt oddania. Autorem modlitwy ,,Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! Tobie 

poświęcam ciało i duszę moją’’… jest biskup Antoni Pawłowski. 

Apel Jasnogórski. Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą do Maryi, 

Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji ojczyzny i Kościoła. Dotychczas 

nie udało się ustalić kto jest autorem treści Apelu. Przez Apel wyraża się 

zawierzenie i miłość, nie tylko Kościoła w Polsce, ale w całym Kościele. 

Jestem przy Tobie – co oznacza, ze chcę być z Bogiem dziś i zawsze. 

Pamiętam – że Maryja jest Matką i Królową, pomaga w życiu codziennym 

zachowywać prawo Chrystusa, pamiętać o nim. Czuwam – by wszystko we 

mnie było poddane woli Maryi i Jej Syna. Czuwam nad czynem, słowem i 

myślą. Propagatorami byli zwłaszcza Stefan Kardynał Wyszyński i Jan Paweł II. 

Różaniec. Modlitwę rozpowszechniono w średniowieczu.  Różaniec jest 

zarówno modlitwą biblijną jak i medytacją mającą swe źródło w Biblii. Każda z 

czterech tajemnic Różańca przedstawia wydarzenia z życia  Maryi i Jezus 

Chrystusa. Matka Boża objawiając się dzieciom w portugalskiej Fatimie 

przedstawiła się jako: ,,Matka Boża Różańcowa’’. 

Bogurodzica to najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy 

zachowany polski tekst poetycki. Utwór powstał w średniowieczu, 

najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku.  Pierwszy zapis tekstu jest 

późny, bo z początku XV wieku, wcześniejsze zapisy mogły zaginąć, ale też 

tekst mógł krążyć w obiegu ustnym. Bogurodzica pełniła rolę hymnu 

państwowego.  

 



 

Zapiszcie w zeszytach:  

Maryja ukazuje Bożą miłość do ludzi. Dlatego zwracamy się do Niej jak do 

matki, aby wstawiała się do Boga, by ludziom nie zabrakło wiary i otwartości na 

przyjmowanie Bożej prawdy.  

Pozdrawiam Anna Osińska 

 


