
„WSZYSTKO POSTAWIŁEM 
NA MARYJĘ”

Cele katechetyczne -  wymagania ogólne:
• analiza i interpretacja nauczania prymasa Wyszyńskiego;
• rozwijanie zainteresowania życiem i działalnością Prymasa Tysiąclecia;
• odkrywanie wartości egzystencjalnych dziedzictwa prymasa Wyszyńskiego.

Treści nauczania -  wymagania szczegółowe:
Wiedza

• na podstawie analizy nauczania kardynała Wyszyńskiego uczeń omawia rolę 
i miejsce Maryi w życiu prymasa i kościoła;

• na podstawie wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego wymienia, co składa się na 
dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia;

Umiejętności
• po katechezie uczeń określa znaczenie wyznawanej wiary i jej wpływ na życie 

codzienne;
• po katechezie uczeń wyraża pragnienie zawierzenia się w modlitwie Matce Bożej.

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna Polski -  ksero do wklejenia w zeszycie, kse
rokopie z tekstami przemówień Prymasa Tysiąclecia -  aktywizacja I, kolorowe 
karteczki, arkusz szarego papieru z umieszczonym centralnie napisem: Matyja, sied- 
mioelementowe puzzle z białego papieru formatu A4 z hasłem: Maryjo, Królowo 
Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
Metody dydaktyczne: słoneczko, zdania niedokończone, analiza tekstów przemó
wień prymasa, rozmowa kierowana, puzzle plakatowe, wykład.
Formy organizacji zajęć: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Modlitwa na rozpoczęcie lekcji. Pod Twoją obronę...

Wprowadzenie
Katecheta rozdaje uczniom kolorowe kartki, na których uczniowie mają napisać ty
tuły, jakimi określamy Maryję, a na tablicy umieszcza arkusz szarego papieru z wy
pisanym centralnie słowem: Maryja. Po około pięciu minutach uczniowie, którzy 
zakończyli pracę, podchodzą do tablicy i umieszczają swoje kartki -  w formie pro
mieni słońca -  na arkuszu szarego papieru. Katecheta odczytuje promienie, które są 
najdłuższe, dokonując podsumowania wiedzy uczniów.
Jakie miejsce i jaką rolę odgrywała Maryja w życiu Prymasa Tysiąclecia dowiemy się 
z fragmentów jego przemówień.
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Aktywizacja I
Katecheta dzieli klasę na sześć grup. Każda otrzymuje fragment przemówienia kar
dynała Wyszyńskiego.

Grupa 1
„Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego” (28 VIII 1956)
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! 
Królowo świata i Polski Królowo. Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w któ
rym zostałaś Królową Polski, oto my dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew 
z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, 
wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. (...) Składamy u stóp Two
ich siebie samych i wszystko, co mamy (...). Wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud 
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie (...). Przyrzekamy uczynić wszystko, 
co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego 
Syna, poddanym całkowicie pod  Twoje panowanie.

• Na czyje ręce były składane śluby?
• Kto składał śluby?
• Jakie tytuły Matki Bożej przywołuje kardynał Wyszyński?

Grupa 2
Przemówienie do diecezjalnych i zakonnych kapłanów 
(Warszawa, 23 X II1979)
Trudno jes t mówić o wielkich tajemnicach, które się dzieją. 8 grudnia upłynęło 25 lat, 
gdy siedząc w więzieniu w Stoczku na Warmii, zrozumiałem znaczenie Matki Naj
świętszej w Kościele polskim jako siły jednoczącej: siły, w imię której można poruszyć 
Polaków i zabezpieczyć ich przed wpływem ateizmu i materializmu. Wtedy to odda
łem się Matce Najświętszej w Jej macierzyńską niewolę. Gdy później zacząłem głosić 
ideę niewolnictwa Maryi w Polsce, bracia odważni, choć małoduszni, powiedzieli: 
Na tym punkcie Prymas się potknie. A tymczasem stało się inaczej... Na początku tak 
zwanej klęski trzeba zawsze postawić na Maryję. Zwycięstwo, gdy przyjdzie -  jak  
mówił kardynał Hlond -  będzie to Jej zwycięstwo.

• Komu prymas oddał się w macierzyńską niewolę?
• Jakie znaczenie -  według prymasa -  ma Matka Najświętsza w Kościele?
• Co to znaczy oddać się Maryi w niewolę?

Grupa 3
Z przemówienia do zakonu paulinów (Jasna Góra, 23 X I 1979)
(...) po 30 latach mojej służby Kościołowi, a w Kościele -  Matce Jezusa Chrystusa 
to wiedzcie, że ja  tak myślę: cokolwiek Bóg pozwolił mi zrobić -  wybronić Kościół, 
ocalić jego jedność, nie dopuścić do rozkładu, uratować zakony -  to jest dzieło Matki



Najświętszej, owoc całkowitego zaufania Jej. Tak wierzę. A ponieważ i wy tak wierzy
cie, pozostaje nam jedno: (...) okazywać uczucie wdzięczności.

• Co jest owocem zaufania Maryi?
• Jakie uczucie należy Jej okazywać?
• Za co kardynał jest wdzięczny Bogu?

Grupa 4
Fragmenty testamentu Stefana kardynała Wyszyńskiego
Korząc się u stóp Świętej Bożej Wspomożycielki mojej, Bogurodzicy Dziewicy, Pani 
Jasnogórskiej, której służyłem jako niewolnik oddany je j w więzieniu w Stoczku War
mińskim w dniu 8 grudniu 1953 roku, najpokorniej proszę Ucieczkę Grzeszników, aby 
była mi Orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen.

• Do kogo zwraca się prymas w ostatnich słowach swojego testamentu?
• O co prosi Maryję?
• Dlaczego kardynał przebywał w więzieniu?

Grupa 5
Jasnogórska Matka Kościoła (Przemówienie wygłoszone z okazji uroczystości 
Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, 26 VIII 1979)
Po długich i głębokich rozważaniach Ojciec Święty kończy „Akt oddania” słowami: 
Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także 
Kościół cały w wymiarach krajów i kontynentów -  cały w Twoim macierzyńskim ser
cu. Ten Kościół cały (...) ja  -  Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie 
Matce i zawierzam z bezgraniczną ufnością. Oto słowa jakie wypowiedział Ojciec 
Święty, Głowa Kościoła tutaj w tym miejscu, które uznał za najbardziej właściwe, by 
dokonać aktu zawierzenia. Tutaj bowiem biskupi polscy, chcąc ratować Kościół (...) 
przez dziesiątki lat odważnie powierzaliśmy Służebnicy Pańskiej jego losy i rozwój, 
wiedząc, że w Kościele świętym w Polsce służba Matce Najświętszej jest najwspa
nialszym wzorem dla każdego z nas.

• Czyje słowa przypomniał prymas w czasie przemówienia?
• Komu biskupi powierzali zawsze losy Kościoła?
• Co znaczy oddać się Matce Bożej?

Grupa 6
Przemówienie do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego 
(Warszawa, 2 VIII 1980)
Właśnie wczoraj, gdy wróciłem z wakacji, doręczono mi zaraz, niemal w progu, 
książkę moją wydaną przez Pallotynów w Paryżu, pt. „ Wszystko postawiłem na Ma
ryję ”. Nie myślę, by mi przysporzyła sławy, ale prawdą jest, że wszystko postawiłem 
na Maryję i jestem temu wierny. (...) Jej obraz czczony od sześciu wieków na Jasnej 
Górze zdobył sobie tak niezwykłe przywiązanie i miłość, że z  ust samego Namiestnika
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Chrystusowego w dniu 4 czerwca ubiegłego roku padły słowa: Jasnogórska Matko 
Kościoła! Raz jeszcze oddaję ci siebie w macierzyńską niewolę miłości, wedle słów 
mego zawołania „ Totus tuus Z  całą szczerością wyznał Ojciec Święty na Jasnej 
Górze: Cóż więc dziwnego, że i ja  tu dziś przybywam?. Przecież zabrałem ze sobą 
z Polski na Stolicę Świętego Piotra w Rzymie ten „święty nawyk” Polaków wypra
cowany wiarą całych pokoleń, potwierdzony doświadczeniem chrześcijańskim tylu 
stuleci, ugruntowany w mojej własnej duszy (4 V I1979, Jasna Góra).

• Jaki tytuł nosiła książka napisana przez księdza prymasa?
• Czyje słowa przypomniał prymas w swoim przemówieniu?
• Dlaczego warto postawić na Maryję?

Puenta I
Po zakończeniu pracy w grupach następuje prezentacja wyników na forum klasy. 
Katecheta podsumowuje pracę uczniów.

Aktywizacja II
Katecheta rozdaje uczniom przygotowane puzzle plakatowe z hasłem: Maryjo/Kró- 
lowo/Polski/jestem/przy Tobie/pamiętam /czuwam/.
Każda grupa otrzymuje fragment do zamalowania. Po około 10 minutach pracy 
uczniowie sklejają puzzle bądź przymocowują je do tablicy za pomocą magnesów.

Aktywizacja III
Wykład nauczyciela. W czasie trwania wykładu uczniowie zapisują w zeszycie miej
scowości, o których mówi katecheta, następnie zaznaczają na konturowej mapie Pol
ski wymienione miejsca.

Puenta II
Popatrzcie na mapę fizyczną Polski i wskażcie miejsca, w których był więziony Ste
fan kardynał Wyszyński. W Stoczku Warmińskim prymas dokonał 8 grudnia 1953 r. 
aktu duchowego oddania się Matce Bożej. W akcie tym widać zgodę na każdy los 
i każdy wyrok Opatrzności. Czwartym i ostatnim miejscem pobytu prymasa była Ko
mańcza. Droga ze Śląska do Komańczy wiodła przez Katowice, Kraków, Tarnów, Ja
sło, Sanok. Trasa podróży -  być może -  przywołała wspomnienia historyczne: szlak, 
którym przed trzystu laty, w czasie najazdu szwedzkiego, jechał król Polski Jan Ka
zimierz do Lwowa, by złożyć tam śluby królewskie i powierzyć Polskę Opatrzności 
Bożej. Właśnie w Komańczy prymas zredagował tekst „Jasnogórskich Ślubów Naro
du Polskiego”. Chciał połączyć śluby narodu ze swoją ideą „postawienia wszystkiego 
na Maryję”. Postanowił więc wybrać dla Kościoła i Ojczyzny dobrowolną niewolę 
w dłoniach Matki Bożej i Jej Syna.
Kardynał Wyszyński troszczył się o opiekę Maryi nie tylko dla Kościoła w Polsce, 
chciał zapewnić opiekę także Kościołowi powszechnemu. Z inicjatywy prymasa
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Wyszyńskiego i Episkopatu Polski papież Paweł VI zdecydował się ogłosić na Sobo
rze Watykańskim II Matkę Bożą -  Matką Kościoła.

Zapis tematu. Katecheta wspólnie z uczniami formułuje temat katechezy: Wszystko 
postawiłem na Maryję.

Notatka. Uczniowie samodzielnie w zeszycie kończą zdanie: Kochać Maryję, to 
znaczy....

Modlitwa na zakończenie lekcji. Akt oddania się Matce Bożej -  załącznik. 
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