
KATECHEZA                                                                                                        

Temat: Mój ołtarzyk dla Matki Bożej  

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...                                                          

Dzisiejszą katechezę rozpoczniemy od modlitwy : ,,Zdrowaś Maryjo...’’ 

MARYJA  jest Matką Pana Jezusa. Ona Go urodziła i wychowywała tak, jak Was 

urodziła i wychowuje Wasza Mama. Maryja była z Panem Jezusem,aż do Jego 

śmierci na krzyżu. Wtedy Pan Jezus powiedział do Maryji  i do Św.Jana te 

słowa:                                                                                                                      

,,NIewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej  

godziny uczeń wziął Ją do siebie’’ fragment z Ewangelii wg Św.Jana 19,26-27. 

Wtedy właśnie Maryja stała się Mamą wszystkich ludzi - moją i Twoją.  

                Chciałabym zachęcić Was do zrobienia w Waszym domu,              

OŁTARZYKA MARYJNEGO. Ołtarzyk może się znajdować na biurku, półce, stole, 

czy parapecie.                                                                                                          

Możecie do tego wykorzystać pudełko po chusteczkach, ptasim mleczku, 

czekoladkach, itp. Przydadzą się sztuczne kwiaty, ozdóbki, naklejki z wzorami, 

kwiatami i błyskotkami, muszelki, piórka, wstążeczki, filc, nożyczki i dobry klej.   

Na środku przyklejcie obrazek z Maryją.                                                                       

Możecie również położyć serwetkę i ustawić na niej figurkę lub obrazek Maryji, 

aniołka, różaniec, książeczkę do nabożeństwa wazonik z kwiatami.  

                Kapliczki Maryjne mają na celu zachęcić Państwa Rodzinę do wspólnej 

majowej modlitwy Litanią Loretańską, 10 różańca, gdyż nie możemy chodzić do 

Kościoła na nabożeństwa majowe z powodu pandemii koronawirusa.  



Zapiszcie temat do zeszytu i namalujcie ten ołtarzyk , a jego zdjęcie  prześlijcie 

na e-maila religia.b@op.pl - praca na ocenę 

Ponieważ w maju obchodzimy Dzień Mamy, gdy zrobicie ten ołtarzyk 

ZAPROŚCIE Mamę i Tatę do wspólnej modlitwy, powiedzcie im, że ich   

BARDZO KOCHACIE, a jako niespodziankę posłuchajcie  Z NIMI tej piosenki. 

 Kliknij: https://www.youtube.com/watch?v=PAmsa8T6P0Q 

 

                 Poniżej przesyłam kilka przykładów ołtarzyków 
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Na zakończenie powiedzcie Maryji, że Ją bardzo kochacie i chcecie być Jej 

dziećmi. 

   Szczęść Boże                                                                                                                   

Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny 

Ty się módl za mnie, a ja za Ciebie, a kiedyś razem spotkamy się w Niebie! 

Julio, Miłoszu, Kacprze, Maju, Alu, Oliwio, Emilko, Marto, Julio, Danielu, 

Małgosiu, Bartku,  Mateuszu, Karolinko, Alku, Wojtku, Gabrielu, Paulinko, 

Maćku, Bartku. 

 


