
Katecheza - materiał pomocniczy                   

© 2015 Polscy Katecheci w Chicago 

 

  

Temat: Maj miesiącem poświęconym Maryi. 

 Maj, to miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. W tych 

dniach, w kościołach, kaplicach i przydrożnych figurkach codziennie odbywają się 

nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. 

Kiedy nadchodzi maj – wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, w sposób 

szczególny zwracamy się do Matki Bożej. Jest to czas, kiedy zarówno w kościołach, 

kapliczkach, jak i przy przydrożnych figurkach spotykają się wierni, aby poprzez swą 

modlitwę oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie.  

 Początek litanii do Najświętszej Maryi Panny sięga XII wieku. Znamy ją jako 

"Litanię Loretańską". Jest modlitwą, która uprasza wiele łask i błogosławieństw. 

Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w Litanii 

Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas najlepszą Matką.  

 Wraz z chrześcijaństwem w naszym kraju rozwijał się też kult Maryjny. Jedna z najstarszych świątyń 

polskich - katedra gnieźnieńska, zbudowana staraniem Mieszka I, otrzymała tytuł Maryi Wniebowziętej. W 

1656 roku król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uroczyście uznał Matkę Bożą za Królową Polski. Stało się to 

w czasie potopu, już po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami. 

Gdy w 1837 roku dotarło do nas nabożeństwo majowe, bardzo szybko zaczęło się upowszechniać w wielu 

stronach kraju, choć jeszcze nieoficjalnie. Dopiero w 1852 roku po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo takie 

odprawiono w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło ono już do wszystkich parafii i stało 

się bardzo popularne. 

Dlaczego Maryja nosi tytuł Królowej Polski? 
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W maju śpiewane są różne pieśni pochwalne, głoszące cześć Maryi: 
 

Chwalcie łąki umajone, 
Góry, doliny zielone. 
Chwalcie, cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki! 
 

Co igra z morza falami, 
W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

Zadanie domowe: nauczę się modlitwy "Pod Twoją obronę". 
 
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach 
naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna 
i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 


