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Temat: 
Królowo Polski – módl się za nami!  

 

Cel lekcji W maju modlę się litanią loretańską – ku czci Matki Bożej. 

 

WSTĘP 

Zbliża się miesiąc maj. To miesiąc, w którym szczególnie czcimy Maryję – Matkę 

Pana Jezusa. 3 maja obchodzimy Święto Maryi KRÓLOWEJ POSLKI (w tym roku 

wyjątkowo przeniesione na 2 maja). Naszą cześć w maju wyraża codzienne nabożeń-

stwo majowe – śpiew Litanii Loretańskiej, czyli ku czci Matki Bożej. 

 

DO  

POSŁUCHANIA 

Przesyłam Wam (jedną z wielu) pieśń do Matki Bożej (sam bardzo ją lubię).  

Można jej posłuchać przed, czy po odmówieniu Litanii do Matki Bożej, 

https://www.youtube.com/watch?v=tl7GUeXL4tM  

 

LITANIA 

Chciałbym, byś w maju (może nawet codziennie, a przynajmniej raz) pomodlił(a) się 

Litanią Loretańską, czyli przez wstawiennictwo Matki Bożej.  

Intencji jest bardzo wiele – za nasze rodziny, o ustanie pandemii, za chorych. 

Znajdź swoją książeczkę do nabożeństwa (ta z Komunii), tam odnajdź Litanię Lore-

tańską i korzystając z tej książeczki pomódl się litanią.  

[Od 2.02.2019 r. w naszej diecezji decyzją Księdza Biskupa trzeba do litanii na 

końcu dodać wezwanie PANI SKRZATUSKA – wpisz zatem to wezwanie do swojej 

książeczki, żeby zawsze je odmawiać]  

 

DLA CHĘTNYCH 

Zachęcam do posłuchania, skąd dokładnie wziął się tytuł Królowa Polski  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZOUDRjA6b0  

Poniżej znajdziecie też pracę dodatkową, której samodzielne zrobienie będzie 

miało niemały wpływ na możliwość otrzymania 6 na koniec roku. Choć cały czas mam 

w głowie konkurs biblijny z Ewangelii wg św. Marka (jak będzie trzeba zrobimy 

online :D) 

 

DO ZROBIENIA 

W tym tygodniu ode mnie macie wolne :D 

Oczywiście czekam na zalegle prace od tych, którzy ich nie przesłali  

(a jest ich ZBYT wielu!)  

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tl7GUeXL4tM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZOUDRjA6b0
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU


ZADANIE DODATKOWE: 

W jaki sposób w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mogą oddawać cześć Maryi? Uzasadnij swoją odpo-

wiedź, opierając się na faktach tygodniu życia wspólnoty parafialnej i diecezjalnej, 

MŁODZI LUDZIE CZCZĄ MARYJĘ POPRZEZ: UZASADNIENIE: 
Pielgrzymki do sanktuarium Maryjnego  W parafii co roku w sierpniu udajemy się z pielgrzymką 

na Jasną Górę, by……. 

  

  

  

 

Konieczne jest uzupełnienie tabelki trzema swoimi przykładami (będę uważny na ewentualny plagiat!) oraz 

wykropkowanego miejsca w pierwszym przykładzie.  

 

[Tak mi się w głowie klaruje podwójna możliwość zdobycia szóstki na koniec roku.  

• Pierwsza to zdobycie połowy punktów w teście/konkursie z Ewangelii wg św. Marka (potraktowa-

nej jak lektura – znajomość treści).  

• Druga to jeszcze 2 zadania podobnego typu jak to powyżej, z czego z co najmniej dwóch postawię 

szóstkę (za prawidłowość, samodzielność i kreatywność – brak któregoś elementu powoduje 

otrzymanie piątki zamiast cząstkowej szóstki) 

Ta propozycja MOŻE SIĘ JESZCZE ZMIENIĆ ale wydaje mi się sensowna. Pozdrawiam] 


