
Górczyk – religia -3 bp – 28.04.2020  

 

Temat: Odwiedziny Matki – treść objawień maryjnych. 

Witam Was serdecznie zbliża się miesiąc Maryjny – maj a my dziś mamy poznać miejsca,      

w których Maryja ukazywała się ludziom. Może o niektórych słyszeliście, a może nawet ktoś 

z Waszych bliskich był tam i opowiadał o tych miejscach. 

(Notatka będzie zapisana na końcu katechezy) 

Najbardziej znane objawienia Najświętszej Maryi Panny 

 I. Objawienia Matki Bożej w Fatimie  https://www.youtube.com/watch?v=FQGjI9rXC3Y 

- Maryja prosi by człowiek był blisko Boga 

- prosi o modlitwę o pokój 

- Maryja wzywa ratujcie dusze, czyńcie pokutę 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPD9mX0JXcM 

II. Objawienia Matki Bożej z Guadalupe 

https://docs.google.com/document/d/1dncCqIPk9jLAiAkSxRnr64hkONyVcVlZjPNEjtzrSaw/edit#heading=h.s0bjjsfdpqw 

mam nadzieję, że ten link się otworzy jeśli nie – to dodatkowe zadanie by odnaleźć 

w Internecie obraz Matki Bożej z Guadalupe  

III. Objawienia Matki Bożej w Lourdes - https://www.youtube.com/watch?v=Bl9QDL7fV2g 

- zwróćcie uwagę na posłuszeństwo Bernadetty – powiedziała, że przyjdzie do Maryji – gdy Jej 

rodzice się na to zgodzą 

- ludzie, którzy nie mają wiary lub mają bardzo słabą wiarę – śmieją się z niej 

- a wiara daje siłę i nadzieję 

- wielu ludzi nawraca się i zaczyna być lepszymi 

Do dnia dzisiejszego wielu ludzi odwiedza to źródełko wierząc, że pomoże im w pokonaniu 

tego co jest chore, słabe, we wzmocnieniu wiary 

………………………………… 
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W wielu miejscach znajdują się Sanktuaria Maryjne, także w Polsce są to miejsca gdzie ludzie 

w szczególny sposób wpatrują się w Maryję, by naśladować Ją i prosić by wypraszała łaski 

u swojego Syna Jezusa Chrystusa.  

Znacie takie miejsca?  Potraficie jakieś wymienić? 

Niedługo rozpocznie się maj i my będziemy mogli poznawać Maryję przez nabożeństwa 

Maryjne, które w pieśniach, modlitwach, wypowiadanych słowach i przedstawianych obrazach 

ukażą nam Jej cechy, Jej piękno, dobroć. 

Zobacz prezentację dotyczącą tego szczególnego miesiąca 

https://view.genial.ly/5ea1c71642b8b70da8168312/presentation-maj-miesiacem-matki-

bozej?fbclid=IwAR3rXBS0eqwI5pUpI2hLhza0Pyb2TZnTk72duQffbBC_w76Go4S3TreeDdo 

  W czasie przed epidemią wielu ludzi mówiło, że nie mają czasu, że taka modlitwa jest dla 

starszych, i nie mieliśmy okazji jej poznać - może teraz ktoś z Was odkryje w tej formie 

modlitwy coś dla siebie. 

………………………………………… 

Notatka, którą wpiszcie do zeszytu 

Temat: Odwiedziny Matki – treść objawień maryjnych. 

Podczas objawień Matki Bożej: 

 w Fatimie, w Guadalupe, w Lourdes 

- Maryja prosi by człowiek był blisko Boga 

- prosi o modlitwę o pokój, o nawrócenie 

Jeśli macie jakiś obrazek Maryji to można go wkleić, można samemu narysować, można też 

znaleźć rysunek do pokolorowania i pokolorowany wkleić do zeszytu, można też w piękny 

sposób go ozdobić dziękując Maryji, że troszczy się o nas. 

Modlitwa na zakończenie https://www.youtube.com/watch?v=FYuNwwC7jSM 

W razie trudności  piszcie. 

Pozdrawiam Joanna Górczyk 
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