
 
 

SPOTKANIE CZWARTKOWE 
 

Objawienie w Guadalupe – Matka Boska z Guadalupe 
(Meksyk 1531) 

 

Matka Boża objawiła się na wzgórzu 

Tepeyac w 1531 roku, Aztekowi o imieniu 

Jaun Diego. Było to 10 lat po Konkwiście, 

czyli okresie gdy Hiszpanie prowadzili wojnę 

z Indianami, grabili ich mienie, zabijali. 

Aztecy czcili wiele bóstw, w tym Słońce, 

Księżyc i Gwiazdy, a także boga, którego 

zwali „Pierzasty Wąż”. Matka Boska objawiła 

się właśnie im, pełna symboli, które mogli 

bez trudu odczytać. Pozostawiła po sobie 

obraz, który choć wykonany z tkaniny, której 

żywotność wynosi 10 lat, do dzisiaj pozostał 

w stanie niezmiennym, barwniki są nadal 

bardzo ostre. 

Objawiła się Indianinowi i to jemu wyjawiła swoją prośbę, aby na tym wzgórzu 

powstał kościół ku jej czci. Juan Diego przekazał to biskupowi, który 

nie dowierzał jego słowom i żądał dowodu. 

Maryja spełniła tę prośbę 12 grudnia 1531 roku. 

Wezwała Juana Diego na wzgórze. On się 

jednak wzbraniał, nie chciał iść tłumacząc, 

że ma chorego wujka, któremu musi pomóc. 

Ona jednak kazała mu się nie martwić i spełnić 

jej życzenie. 

Juan Diego wszedł na wzgórze, które 

rozkwitło setkami róż. Było to niezwykłe 

zjawisko na spieczonej, wyschniętej ziemi. 

Maryja kazała mu je nazbierać w tilmę (rodzaj 

płaszcza) i zanieść biskupowi. Juan Diego zrobił 

jak kazała, zaniósł kwiaty do biskupa i wysypał 

je przed nim na ziemię. Wtedy wszystkim 

zgromadzonym ukazał się niecodzienny widok. 

Na płaszczu pozostał odciśnięty niezwykle piękny obraz Maryi. Dodajmy, 

że Matka Najświętsza była przedstawiona w sposób w jaki, jeszcze nikt jej  

nie ukazywał. 



 

Kolorowanka dla Ciebie: Matka Boska z Guadalupe 

 
https://pl.pinterest.com/pin/428404983285431402/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/428404983285431402/


 
 

Zapraszamy do wspólnego śpiewu … 
Na początek, razem z Mamą i Tatą spróbujcie włączyć się od refrenu … 

Pozdrawiam Ciebie Matko - Ave Maryja 
Rodzice klikają w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqoC4z-0tUw 
 

Tekst piosenki: 
  

Pozdrawiam Ciebie Matko, 
mistrzyni moich dróg 
Pozdrawiam Ciebie Pani, 
nadziejo moich próśb 
Pozdrawiam Cię Królowo, 
w swe dłonie weź nasz los 
I wspieraj byśmy zawsze 
nieśli miłości ton 

Ave Maryja, 
woła cały świat 
Ave Maryja, 
Matko Boga i nas. 

 
Twe imię Matko Boga 
Wychwala cały świat 
Świecące jasno słońce 
i każdy polny kwiat 
w ramiona Twe Matuchno 
Przychodzę tulić się 
Pryjm ciche me westchnienie 
Maryjo Kocham Cię 

Ave Maryja, 
woła cały świat 
Ave Maryja, 
Matko Boga i nas. 

 
Niech w sercach naszych zabrzmi 
dla Ciebie "Ave" pieśń 
Niech maj trwa dla nas zawsze, 
w nim wzrasta Twoja cześć 
Niech nigdy nie ustanie 
pozdrowień "Ave" moc 
Ty naszym hymnem stań się 
pragnieniem naszym bądź. 

Ave Maryja, 
woła cały świat 
Ave Maryja, 
Matko Boga i nas. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqoC4z-0tUw


 
SPOTKANIE PIĄTKOWE 

Maryjo z Guadalupe 

pomagaj wszystkim, którzy wzywają Ciebie w swoich prośbach, 

wyjednaj dla nas u Swego Najświętszego Syna łaskę wytrwania w wierze, 

wyjednaj nadzieję pośród smutków życiowych, łaskę miłosierdzia 

oraz drogocenny dar wytrwałości. 

Amen. 

 
 



 
Maryja Ave, Maryja 

Rodzice klikają w link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ttSZqnWGg4M 
zespół dziecięco-młodzieżowy "Serduszka", działający przy parafiiNajświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie 

 
 
Maryjo, śliczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi, 
Tyś świata Królową, 
Tyś gwiazdą na niebie, 
Ty nas wiedziesz 
Przed Jezusa wieczny tron 
 

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje 
łask, 
By świat lepszy był, 
By w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece 
Dzieci swe 

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, 
By w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe 

 
Maryjo, śliczna Pani, 
Świat dziś czuje 
Na swych ustach gorzkie łzy 
W sercu ból, smutek, żal, 
A w oczach wciąż strach, 
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam 
 

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, 
by w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe 

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
By świat lepszy był, by w miłości żył, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe 
 
 
 
 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 

służą wyłącznie celom edukacyjnym 
w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttSZqnWGg4M

