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Witam serdecznie w nowym tygodniu naszej nietypowej nauki. 

Mam świadomość, że takie zdalne nauczanie nie jest proste i że są takie treści, które dla dzieciaków 

są niezrozumiałe.  

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Waszą pomoc i zaangażowanie. 

  

Temat: „ Z Maryją uwielbiamy Pana Jezusa- nabożeństwo majowe ” 

 

Przeczytaj treści w podręczniku str.76-77 

Postaraj się uzupełnić zeszyt ćwiczeń, str.126-127 

Uwaga! 

Jeśli nie posiadasz obrazka przedstawiającego Maryję, postaraj się narysować własnoręcznie Matkę 

Bożą w ćwiczeniach na str.110 

Postaraj się przez cały miesiąc maj- przy modlitwie wieczornej lub porannej dołączyć kilka wezwań z 

Litanii Loretańskiej ( Litanii do Matki Bożej)   

 

Litania Loretńska do Najświętszej Maryi Panny (w najnowszej 
wersji) 
Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
  

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko łaski Bożej, 

Matko Miłosierdzia, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza, 

Matko dziewicza, 



Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela, 

Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 

Ucieczko grzesznych, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo wniebowzięta, 

Królowo różańca świętego, 

Królowo rodziny, 

Królowo pokoju, 

Królowo Polski, 
  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
  

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
  



Módlmy się. 

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy 

i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas 

od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 
 

Antyfona 
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie 

gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi 

swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa św. Bernarda 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się 

do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, 

do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako 

grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je 

łaskawie i wysłuchaj. 

W. Amen. 

 

 

W razie problemów- braki uzupełnimy wspólnie w szkole. Po powrocie do szkoły tematy zostaną 

omówione i wyjaśnione ewentualne niejasności. 
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