
Religia 

MAJ MIESIĄCEM MARYI. 

 

W ciągu roku są dwa miesiące, w których w szczególny sposób czcimy 

Maryję – jednym jest październik poświęcony modlitwie różańcowej, a 

drugi maj, w którym odprawiane są nabożeństwa majowe. 

Dziś dowiemy się o najpiękniejszym miesiącu, którym jest maj. 

Posłuchajcie opowiadania: „Majowe kwiaty” 

 Na łące zakwitły pierwsze majowe kwiaty. Julka i Karol z zachwytem 

im się przyglądali. 

- Nazbierajmy kwiatów na wiosenny bukiet, a potem podarujmy je mamie – 

powiedziała Julka. Dzieci zaczęły zrywać kwiaty wybierając najpiękniejsze. 

- Mamie bardzo się spodobają – stwierdził Karol. Kiedy mama dostała 

kwiaty rzeczywiście bardzo się ucieszyła i powiedziała:  

- Kwiaty są bardzo ładne, dziękuję wam kochani. Wiem nawet co możemy z 

nimi zrobić.  

Mama wzięła kwiaty i zaczęła układać z nich bukiet. Kiedy był gotowy tata 

zabrał małą Zuzię , a mama zawołała starsze dzieci do ogrodu, gdzie na 

drzewie zawieszona była kapliczka Matki Bożej.  

- Te piękne wiosenne kwiaty damy Maryi, która bardzo się cieszy jeśli o 

niej pamiętamy - i mama wstawiła bukiet kwiatów do wazonu przy kapliczce.  

Ale naszą miłość do Maryi jeszcze lepiej możemy okazać modlitwą. W maju 

modlimy się do Matki Bożej w wyjątkowy sposób odmawiając litanie. 

- A co to jest litania? – zapytała Julka.  

To taka modlitwa, w której zwracamy się do Maryi różnymi tytułami i 

prosimy „Módl się za nami”. Litanie można też śpiewać i mama zaczęła 

odmawiać litanie do Matki Bożej. Karol i Julka  nie znali jeszcze całej 

litanii, ale przyłączyli się do mamy odpowiadając po każdy wezwaniu :          

„ Módl się za nami”.  



- Komu Julka i Karol podarowali majowe kwiaty? 

- Dokąd zaniosła mama podarowane kwiaty przez dzieci? 

- Jak nazywa się modlitwa, którą odmawiała mama przy kapliczce? 

 Odmawiając litanię czyli najpiękniejsze słowa, którymi nazwano 

Maryję. Modlitwę tę ułożono w Loretto, mieście we Włoszech i dlatego nosi 

nazwę „ Litania Loretańska”. 

 

Zachęcam do posłuchania pieśni o Maryi: „ Była cicha i piękna jak wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=L69GYwqOiiQ 
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