
Temat katechezy: Maryja, nasza mama 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

 
 

Miesiąc maj rozkwita za oknami. A dla nas, katolików, to także czas szczególnego zwrócenia 

się do Matki Bożej. W dzisiejszej katechezie postaramy się wytłumaczyć, że Maryja to nie 

tylko mama Pana Jezusa, ale także… nasza mama! 
Dlaczego w ten sposób modlimy się w maju do Maryi? 

Tak to z mamami bywa, że gdy są blisko nieraz ciężko jest słuchać ich porad, wskazówek, a 

dziecko – duże czy małe – pragnie już samo za siebie decydować. Ale gdy tylko mama 

zniknie za rogiem (także rogiem przedszkola) okazuje się, że jest potrzebna, najlepiej tu i 

teraz. Od wieków Kościół traktuje Maryję nie tylko jako Matkę Boga, ale również jako Matkę 

każdego wierzącego, który może się do niej zwracać w każdej potrzebie. Bo czy możliwym 

jest, żeby dobra Mama nie wysłuchała prośby swego dziecka? Co roku w maju prosimy ją 

jakoś szczególnie, wyjątkowo. Chyba również dlatego, że właśnie w tym miesiącu bardzo 

chcemy ją zobaczyć. A skoro wiemy, że jest to tutaj, na ziemi, bardzo, bardzo trudne, 

szukamy innych sposobów, by spojrzeć w oczy naszej Niebieskiej Mamie: gromadzimy się 

przy kapliczkach na wspólną modlitwę. Dlaczego akurat kapliczki? Odpowiedzi na to pytanie 

szukał oczywiście Piotrek. Sprawdźmy czy udało mu się ją znaleźć… 

https://www.youtube.com/watch?v=LCTAxz1duP8 

Zaśpiewaj dla Maryi - Mamy Jezusa i naszej Mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=un2pw3kTKxk 

  

 

Kapliczka w domu… 

 
Zwykle w majowym czasie odwiedzamy wspomniane już kapliczki. W tym roku możemy 

spróbować… zrobić własną, domową kapliczkę! To ogromne pole do popisu dla 

https://www.youtube.com/watch?v=LCTAxz1duP8
https://www.youtube.com/watch?v=un2pw3kTKxk


wyobraźni. Poniżej przedstawiam propozycję, a może raczej inspirację, do własnego dzieła. 

Tutaj kreatywność może rozkwitać jak majowe kwiaty! 

Na początek kwiaty – bez nich kapliczka nie byłaby tym, czym jest. Oczywiście niezastąpione 

będą te żywe i pachnące. Ale możemy też dodać nieco „zmyślonych”. Potrzebne będą 

chusteczki higieniczne, flamastry, klej i nożyczki. Koniecznie musimy czymś zabezpieczyć 

miejsce pracy – flamastry muszą mocno „przebić” przez wszystkie warstwy chusteczek. 

https://www.youtube.com/watch?v=KjBn6eonMjc 

 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KjBn6eonMjc

