LO, klasa II, religia, Maryja – Matka Chrystusa i nasza

Co wiemy o Maryi, Matce Bożej?
https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk

Wprowadzenie:
Bohaterką naszej katechezy jest dziś Maryja. Kult maryjny został zatwierdzony przez
Sobór w Efezie w 431 r. Wtedy, po raz pierwszy uroczyście przyznano, że Maryja jest
Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał się
człowiekiem.
Powtórzenie wiadomości o Matce Bożej poprzez rozwiązanie quizu.
załącznik nr. 1
Rozwinięcie
1. Sanktuaria Maryjne – W XV wieku nastąpił rozwój pielgrzymowania do
sanktuariów z wizerunkiem Maryjnym. W Polsce ok. 80% sanktuariów jest
poświęconych Matce Bożej.
Jakie są znane wam sanktuaria maryjne w Polsce i na świecie?
Proszę zapisać w zeszycie- 5-10 sanktuariów.
2. Święta Maryjne – Maryjność jest uważana za cechę polskiego katolicyzmu, jest
wiele świąt ku czci Matki Bożej. Kult maryjny spełnia ważne funkcje społeczne tj.:
szacunek do kobiety, podkreślenie rangi macierzyństwa, patriotyzm.
Proszę wymienić święta Maryjne od początku roku i zapisali w zeszycie datę i nazwę
przynajmniej 5 świąt:
1.012.0225.033.0515.087.108.12-

3. Modlitwy ku czci Matki Bożej – Wierzymy, że Maryja jest naszą Matką, dlatego
zwracamy się do Niej w wielu modlitwach.
Jakie są Wam znane modlitwy do Matki Bożej................
> (mniej znane przez uczniów: Godzinki, Apel jasnogórski, Anioł Pański).

4 dogmaty Maryjne:
Uczniowie zapisują do zeszytu wiek i nazwę dogmatu – czego dotyczył.

Dogmaty Maryjne:
I - Synod w Efezie w 431 r. - "O Bożym Macierzyństwie Maryi" (Maryja jest Matką
Boga).
II – Synod Laterański w Rzymie w 649 r. ogłosił papież Marcin I - „O Maryi zawsze
Dziewicy”

(Maryja poczęła bez nasienia, przez Ducha świętego... i po Jego

urodzeniu zachowała nienaruszone dziewictwo.).
III – 1854 r. ogłosił papież Pius IX - "O Niepokalanym Poczęciu Maryi”

w.

(Najświętsza Maryja Panna została zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy
pierworodnej przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela).
IV – 1950 r. ogłosił papież Pius XII - "O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny”
(Maryja, zawsze Dziewica, po wypełnieniu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą
do chwały niebieskiej wzięta.).

Praca dla chętnych– znalezienie i wypisanie sanktuariów Maryjnych naszej diecezji.
Zakończenie – modlitwa „Pod Twoją obronę” w intencji uczniów i ich rodzin

załącznik nr.1 Quiz Maryjny:
1. Jak brzmi imię hebrajskie Matki Bożej?

Miriam

2. Jakie imiona nosili rodzice Maryi?

Anna i Joachim

3. Jak miał na imię anioł, który nawiedził Maryję?

Gabriel

4. Która miejscowość była rodzinnym miastem Maryi?

Nazaret

5. Z jakiego rodu pochodził Józef, którego opiece Bóg powierzył Maryję?
Króla Dawida
6. Jaką nowinę zwiastował Maryi archanioł Gabriel?
pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus
7. Jak miała na imię krewna, którą odwiedziła Maryja po swoim zwiastowaniu, a która
spodziewała się narodzin dziecka?

Elżbieta

8. Co się stało, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi?
poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Duch Święty napełnił św. Elżbietę
9. Z jakiego powodu Józef wraz Z Maryją przybyli do Judei, do miasta Dawidowego
z powodu rozporządzenia

zwanego Betlejem?

cezara Augusta, który

nakazał spis ludności w całym państwie
10. Dokąd anioł Pański nakazał we śnie Józefowi uciekać wraz z Maryją i
Dzieciątkiem?

Do Egiptu

11. Po ilu dniach od narodzenia Jezusa, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, Maryja i
Józef udali się do Jerozolimy celem wypełnienia tzw. obrzędu oczyszczenia oraz aby
ofiarować Dziecko Bogu?

40

12. O co prosiła Maryja Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej? Co Mu powiedziała?
„Nie mają już wina”
13. W jakich okolicznościach Maryja powiedziała do Jezusa: „ Synu, czemuś nam to
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”?
gdy 12-letni Jezus pozostał 3 dni w świątyni
14. Jakimi słowami zwrócił się Jezus do Maryi i św. Jana stojących pod krzyżem?
Niewiasto, oto syn Twój, (...)

oto Matka twoja

15. Jaką uroczystość obchodzi Kościół 8 grudnia, dziewięć miesięcy przed świętem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny?
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
16. Jaką uroczystość maryjną obchodzimy dnia 1 stycznia?
Matki Bożej Rodzicielki

17. Jaki dzień o charakterze społecznym ustanowił Jan Paweł II 11 lutego 1992 r.,
kiedy to Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes?
Światowy Dzień Chorego
18. Które spośród świąt maryjnych jest najstarsze?
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
19. Która spośród polskich pieśni maryjnych jest najstarsza?
Bogurodzica (XIII w.)
20. Który ze świętych polskich franciszkanów był założycielem Rycerstwa
św. Maksymilian Kolbe

Niepokalanej I Niepokalanowa?
21. Jakiego koloru jest flaga maryjna?

biało-niebieska

22. Komu objawiła się Najświętsza Maryja Panna w 1917 roku w małym portugalskim
miasteczku Fatima?

trójce pastuszków: Franciszkowi, Łucji, Hiacyncie

23. Ile tajemnic Różańca świętego rozważamy, modląc się za pośrednictwem Maryi?
20
24. Do kogo Matka Boża, „piękna pani”, zapytana o imię, powiedziała: „Ja jestem
Niepokalane Poczęcie”?

do św. Bernadety Soubirous w Lourdes

25. Które z objawień jest najstarszym uznanym przez Kościół katolicki?
objawienie Matki Bożej z Guadalupe (1531 w Meksyku)
26. Który miesiąc poświęcony jest modlitwie różańcowej?

październik

27. Jak brzmiało motto pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II będące wyrazem jego
zawierzenia Maryi?

Totus Tuus – cały Twój

