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Mama z dzieckiem na ręce to obraz największej, najczulszej miłości.
Maryja prawie zawsze przedstawiana jest z  Dzieciątkiem Jezus w  ramio-

nach, ponieważ kocha Jezusa, a Jezus kocha swoją Matkę. Z pewnością widzia-
łeś takie figury i obrazy w kościele lub w kapliczkach.

Maryja – Matka Boża jest Matką wszystkich ludzi. Twoją również.
Przeczytaj fragment Ewangelii św. Jana:

Cały maj to święto Matki Bożej, to 
imieniny najlepszej z  matek. Wszyscy 
chcą być blisko Niej. Mówią Jej o tym, 
co ich cieszy i czego pragną.

Matka Boża widzi nasze starania 
i  najbardziej cieszy się wtedy, gdy 
kochamy Jej Syna i naśladujemy Go 
w dobroci dla innych.

Nasze prośby i  podziękowania 
składane na ręce Maryi są przez 
Nią zanoszone do Boga. Wyrazem 
wdzięczności dla Maryi za opiekę 
i modlitwę są liczne sanktuaria, 
kościoły i przydrożne kapliczki, 
przy których odmawiamy lub 
śpiewamy litanię ku Jej czci. 

Z Maryją wielbimy Pana Jezusa 
– nabożeństwo majowe54

A obok krzyża Jezu-
sowego stały: Matka 
Jego i  siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kle-
ofasa, i  Maria Magda-
lena. Kiedy więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojące-
go obok Niej ucznia, 

którego miłował, rzekł 
do Matki: „Niewiasto, 
oto syn Twój”. Następ-
nie rzekł do ucznia: 
„Oto Matka twoja”. 
I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie. 

(J 19,25-27)

Nareszcie maj. Wczoraj byłam 
na łące i zerwałam bukiet  pięknych kwiatów, które zaniosłam do kapliczki pod obraz  

Maryi. Bardzo się  ucieszyłam, gdy  zobaczyłam tam wiele  osób z mojej klasy.  Wszyscy razem  śpiewaliśmy Litanię do Matki Bożej.
Paulina z kl. |||
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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 rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski.

 Litania Loretańska  
do Najświętszej Maryi Panny

      Zastanów się

•  Jak często odmawiasz 

Litanię do Najświętszej 

Maryi Panny?

•  W jakich intencjach 

prosisz o wstawiennictwo 

Maryję?

Maryjo, ja Twe dziecię, 
o, podaj mi swą dłoń, 
od złego mnie w tym świecie, 
od grzechu, Matko, chroń.

Bądź z nami w każdy czas, 
wspieraj i ratuj nas, 
Matko, Matko, 
bądź z nami w każdy czas.


