
 
SPOTKANIE CZWARTKOWE 

 

 

Maj miesiąc poświęcony szczególnie Maryi. 
 

  
https://wiadomosci.wp.pl/objawienie-matki-bozej-w-fatimie-6034078026035841g https://youtu.be/A7wDtlgbu4M  Fatima 

 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie: 
Rodzic czyta, a dziecko słucha. 

 

W 1916 roku w Fatimie trojgu dzieciom pilnującym owiec na 

pastwisku ukazał się anioł. 

Najstarsza była Łucja, która miała 9 lat, Franciszek lat 8 i Hiacynta 6 

lat byli rodzeństwem. Anioł nauczył ich wielu modlitw i w ten sposób 

przygotowywał na spotkanie z Maryją. 

Zachęcał, aby często modlili się za grzeszników i pokój na świecie. 

W niedzielę 13 maja 1917 roku Maryja ukazała się dzieciom. „ Cudna 

Pani”, bo tak nazwały ją dzieci stanęła na pniu małego dębu rosnącego 

nieopodal pastwiska. Jej suknia była śnieżnobiała, a okrywał ją złocisty 

płaszcz. Ręce miała złożone, z prawej dłoni zwisał różaniec z pereł. 

Matka Boża zachęcała do modlitwy, a dzieci z niecierpliwością 

oczekiwały każdego spotkania. Maryja objawiała się w tym miejscu aż do 

października. 

 
 

 
 
 

https://wiadomosci.wp.pl/objawienie-matki-bozej-w-fatimie-6034078026035841g
https://youtu.be/A7wDtlgbu4M


 
 

„Odmawiajcie codziennie różaniec“ – prosiła Pani 
„Ludzie muszą się nawrócić i nie zasmucać Boga grzechami“ 

Nie pragnę niczego więcej“ 
 

 
https://wiadomosci.wp.pl/objawienie-matki-bozej-w-fatimie-6034078026035841g 

https://wiadomosci.wp.pl/objawienie-matki-bozej-w-fatimie-6034078026035841g
https://wiadomosci.wp.pl/objawienie-matki-bozej-w-fatimie-6034078026035841g


SPOTKANIE PIĄTKOWE 
 

 

Kiedy ci smutno. 
Rodzice klikają w link: https://www.youtube.com/watch?v=TG-dgEaYz_g 

Scholka. Dzwoneczki. 

 

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów: 
Amen, jak Maryja, Amen, jak Maryja, Amen, 

widocznie Bóg tach chce. 

 
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

I zanieś tam swój uśmiech 
Gdzie często płyną łzy. 

 

Tak jak Maryja [ i Józef] wypełniaj wolę Boga [ jedyną] 
I zanieś tam swój uśmiech [i serce ] 

Gdzie często płyną łzy. 

 
2. Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu, mów: ... 

 

3. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów... 
 

 

 
4. Gdy Pan ciebie wezwie i głos Jego słyszysz, mów... 

5. Gdy Pan ciebie pośle do ludzi strapionych, mów... 

6. Gdy wolę Pana tak ciężko zrozumieć, mów... 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TG-dgEaYz_g


 
 

 
http://www.sw-michal.pl/aktualnosci/aktualnosci/25156/rozaniec 

 

 

http://www.sw-michal.pl/aktualnosci/aktualnosci/25156/rozaniec


 

 

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 
 


