
Praca do wykonania w zeszycie do dnia 15.05.20r 

Temat: Historia Nabożeństwa Majowego w Polsce. 
1. Odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo 
2. Przeczytaj podane informacje o kulcie Maryi w Polsce.  

Chyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, słoneczną pogodą, 
rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim weekendem majowym. Ale jest 
jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego wiosennego miesiąca - nabożeństwo do Matki 
Bożej. 

  
Ten jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku jest w całości poświęcony Maryi. Odradzająca się 
natura, piękna zieleń, kwiaty i ciepłe słońce starają się choć w minimalnym stopniu odzwierciedlić 
piękno Matki Kościoła, która właśnie w maju w sposób szczególny obdarza wiernych 
nieocenionymi łaskami. Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w Kościele 
Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogarodzicy. Wówczas gorącym 
orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, obrońca Boskiego 
Macierzyństwa Maryi. 
  
Początkowo maj nie był jedynym i najważniejszym miesiącem poświęconym Maryi. Wszystko 
zmieniło się na przełomie XIII i XIV w., gdy król hiszpański Alfons X zaproponował, aby maj w 
sposób szczególny poświęcić właśnie Matce Bożej. Król zalecał, by wieczorami gromadzić się i 
modlić przy figurze Maryi. Kolejnym ważnym propagatorem nabożeństwa majowego był bł. 
Henryk Suzo, przyjaciel mistyków. Historia podaje, że ten błogosławiony dominikanin sam zbierał 
kwiaty i składał je na ołtarzu, a na głowę Najświętszej Dziewicy zakładał koronę z róż. Wszystko 
na znak wielkiej miłości, jaką darzył Maryję. Nabożeństwo majowe szybko się rozpowszechniało. 
Do tego stopnia, że w XV w. praktykowano je już w Hiszpanii, Portugalii, Nadrenii, Ameryce 
Środkowej oraz w Italii. 
  
Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w 1549 r. przez Wolfganga Seidla dzieło pt. 
„Maj duchowy”. To właśnie na łamach tej publikacji po raz pierwszy maj nazwano oficjalnie 
„miesiącem Maryi”. Niezwykle istotną rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali dwaj jezuici: o. 
Ansolani oraz o. Hannibal Dionisi. Pierwszy z nich jest uważany za autora współczesnej jego 
formy, jako pierwszy po zakończonej modlitwie błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. 
Drugi z jezuitów, o. Hannibal Dionisi zebrał i usystematyzował wszystkie objawy kultu do 
Najświętszej Panny, a następnie wydał publikację pt. „Miesiąc Maryi”, która w ciągu pierwszych 70 
lat doczekała się aż 18 wydań. O. Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w maju „zdobić kwiatami 
ołtarze Matki Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie, każdego dnia poświęcić 
Matce Bożej jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić się nad rozważaniami z 
życia Maryi”. 
  
Na początku XVIII w. nabożeństwo majowe powoli zaczynało być sprawowane publicznie, gdyż do 
tej pory było prywatnym elementem kultu Maryjnego. Wszystko zmieniło się za sprawą o. Alfonsa 
Muzzarellego, który przez całe życie nieustannie propagował nabożeństwo do Matki Bożej. 
Niezwykły rozkwit maryjnego hołdu można zauważyć od czasu wydania przez papieża Piusa VII 
bulli, w której ustanowił odpust zupełny za takie praktyki religijne. 
  
Głównym punktem nabożeństwa majowego jest litania loretańska, powstała w XII w. w 
miejscowości Loretto we Włoszech. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V i składa się 
obecnie z 49 wezwań. Ze względu na ustanowienie 3 maja świętem Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, nasza rodzima wersja zawiera 50 wezwań. Pierwsze w Polsce publiczne 
nabożeństwo majowe odbyło się w 1837 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie. 



  
Miesiąc maj już trwa, zatem pamiętajmy o słowach papieża Pawła VI, które zawarł w Encyklice 
Mense Maio: „Niech więc w Maryjnym miesiącu, Czcigodni Bracia, z większą gorliwością i 
ufnością wznoszą się błagania do Bogurodzicy, by uprosić Jej łaskę i dary. (…) Bóg ustanowił 
Najświętszą Maryję Pannę hojną szafarką swych darów. (…) Niech Maryja łaskawie wysłucha 
głosów pobożnych, jakie wznoszą się do Niej z ziemi”. 
  
  
Paweł Ozdoba 
 
 
Read more: http://www.pch24.pl/historia-nabozenstwa-majowego,14703,i.html#ixzz6LMYU08SG 
 

3. Wybierz z tekstu Litanii Loretańskiej jedno wezwanie i wyjaśni go. Informacje 

ułatwiające to zadnie znajdziesz w serii filmów: Maryja. Majowa dziewczyna  
Zamieszczam link do pierwszego filmu  
https://www.youtube.com/watch?v=noxOIhIjtb4  
 

Temat: Z dawna Polski Tyś Królową. 
3. Podziękuj Maryi za to, że jest obecna w historii naszego narodu 
4. Przypomnij sobie rolę Maryi w historii naszego narody 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZOUDRjA6b0 
4. Już wiesz dlaczego Maryja otrzymała tytuł Królowej Polski. Uznanie Maryi kojarzysz z 

opieką nad naszą ojczyzną ale oznacza to również wymagania stawiane nam. Uznanie Matki 
Bożej za naszą królową wymaga od nas przyjęcia określonego stylu życia. Został on 
określony w ślubach jasnogórskich. 

5. Informacje dodatkowe:  
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej 
Maryi Pannie, Królowej Polski. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskigo, 
prymasa Polski, podczas jego internowania w klasztorze franciszkanów wPrudniku i klasztorze 
sióstr nazaretanek w Komańczy pod wpływem powieści Potop autorstwa Henryka 
Sienkiewicza. 

Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy 
udziale około miliona wiernych. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki 
przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-
czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w 
Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Mari Okońskiej. 

Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II 
Kazimierz Waza w dniu 1 kwietnia 1656 r. W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki 
Bożej Łaskawej. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św.Andrzej Bobola. 

26 sierpnia 2006, w pięćdziesiątą rocznicę Ślubów Jasnogórskich, na Jasnej Górze zebrało się 
ponad 200 tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef Glemp.  

Poznaj zasady życia człowieka, który przyjmuję Maryję za swoją Królową. Uzupełnij tabelkę. 

Treść Ślubów Jasnogórskich 

 

Postawa ( co mam robić) 

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud 
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.  Prosić Maryję o opiekę nad naszą rodziną i 



ojczyzną (prosze pisać konkretnie i krótko) 

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, 
Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej 
Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.  

Być ...... 

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, 
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym 
i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - 
pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.  

Żyć ....... 

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za 
najcenniejszy skarb Narodu.  Chronić ....... 

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży 
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 
ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.  

Bronić..... 

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci 
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów 
chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie 
w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem 
i otoczyć czujną opieką rodzicielską.  

Strzec ..... 

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie 
dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby 
wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.  

Kierować się...... 

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami 
pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, 
bezdomnych i płaczących.  

Dzielić się...... 

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.  Walczyć z ...... 

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, 
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości 
i sprawiedliwości społecznej.  

Zdobywać.... 

Pomyśl jak będzie żyło się w Polsce jeśli większość z nas wprowadzi te zasady w swoje życie.  
Wprowadź już dziś te zasady a Polska będzie lepsza o jednego człowieka. Jeśli każdy to zrobi, 

dobrobyt, pokój, społeczna sprawiedliwość przestanie być marzeniem. 
Wysłuchaj odpowiedzi polskiej młodzieży na to wezwanie 

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


