
„SŁOWA UCZĄ, 
PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ”

Jak naśladować kardynała Wyszyńskiego 
w zawierzeniu się Matce Bożej ?

Cele katechetyczne -  wymagania ogólne:
• analiza i interpretacja treści zawartych w życiorysie prymasa Wyszyńskiego;
• rozwijanie zainteresowania relacją kardynała Wyszyńskiego z Matką Bożą;
• odkrywanie wartości egzystencjalnych płynących z życia i nauczania prymasa 

Wyszyńskiego.

Treści nauczania -  wymagania szczegółowe:
Wiedza

• na podstawie analizy życiorysu prymasa Wyszyńskiego uczeń wymienia naj
ważniejsze fakty biograficzne;

• na podstawie fragmentów nauczania prymasa uczeń określa, co to znaczy za
wierzyć życie Matce Bożej;

Umiejętności
• po katechezie uczeń wymienia funkcje, które w Kościele pełni prymas;
• po katechezie uczeń definiuje, w czym może naśladować kardynała;
• po katechezie uczeń wyraża wolę zawierzenia się Matce Bożej;
• po katechezie uczeń określa znaczenie wyznawanej wiary i jej wpływ na co

dzienne życie.

Środki dydaktyczne: portret Ojca św. z prymasem Wyszyńskim, ilustracje przedsta
wiające księdza prymasa: z różańcem, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
koronującego obraz Matki Bożej, kartoniki z napisami, portret księdza prymasa. 
Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, praca z obrazem, wykład.
Formy organizacji zajęć: zbiorowa, indywidualna.

Modlitwa rozpoczynająca lekcję. Zdrowaś Maryjo...

Wprowadzenie
Rozmowa z dziećmi

• Jakich znacie sławnych Polaków?
• Z czego są wam znani? Czym się odznaczali?
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Katecheta umieszcza na tablicy duży obraz przedstawiający Jana Pawła II z księdzem 
prymasem Wyszyńskim.

• Kogo rozpoznajecie na tym obrazie?
• Podajcie ich nazwiska...

Jana Pawła II już znacie z lekcji, z telewizji, być może z pielgrzymek do Polski. 
Na dzisiejszej lekcji poznacie drugą postać. Katecheta daje dzieciom do rozwiązania 
rebus z załącznika 1; po rozwiązaniu hasło umieszcza na tablicy, a dzieci rozwiązany 
rebus wklejają do zeszytu. Katecheta wyjaśnia dzieciom, co oznacza słowo: prymas. 
Prymas to duchowy przywódca Kościoła w danym kraju.

Katecheta umieszcza na tablicy portret prymasa Stefana Wyszyńskiego, opowiada
o jego życiu.

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. Pochodził z  głęboko wierzącej rodziny, 
w której szczególnie czczono Matkę Bożą. Kiedy prymas Wyszyński miał dziewięć lat, 
zmarła mu matka. Od tej chwili matkę ziemską zastąpił Matką Bożą -  Matką, która 
nigdy nie umiera. W swoim życiu bardzo pragnął zostać kapłanem. Maryja wysłucha
ła jego próśb. Wstąpił do seminarium i został księdzem. Przywództwo duchowe jako  
Prymas Polski objął w czasie wyjątkowo trudnym. W tym okresie Kościół w Polsce 
był prześladowany. Za wierne wyznawanie wiary i miłości do Boga oraz Ojczyzny 
został aresztowany i uwięziony. W więzieniu ksiądz prymas był blisko swojej Mat
ki -  Maryi; nieustannie się do Niej modlił za cały Kościół i Ojczyznę. Tam napisał 
„ Milenijny akt oddania Polski ”, a 3 maja 1966 r. zawierzył całą Polskę Matce Bożej.

Aktywizacja
Katecheta zapoznaje uczniów z wypowiedziami księdza prymasa. Można przygo
tować ksero tekstów źródłowych i rozdać uczniom w zależności od potrzeb (jeden 
egzemplarz na ławkę). Po przeczytaniu i zrozumieniu tekstu uczniowie odpowiadają 
na pytania.

1. Pragnę wyznać, że wszystko w swoim życiu przypisuję Maryi. Wokół Niej skupia 
się moja modlitwa żywej wiary. (...) Moje życie i służba w Kościele jest związana 
z  ufnością ku Pani Jasnogórskiej.

• Z kim związał swoje życie ksiądz prymas?

2. Najlepsza Matko i Królowo Polski, uważaj nas Polaków za całkowitą własność 
(...). Pragniemy wszystko wykonać, czego żądasz, byleby tylko Polska zachowała 
skarb wiary, a Kościół w naszej Ojczyźnie cieszył się wolnością.

• W jakich intencjach modlił się ksiądz prymas do Maryi?

3. Nie wolno bić! Chrześcijanin nigdy na nikogo nie podnosi ręki, bo w każdym widzi 
godność dziecka Bożego (...). Najmilsi, przezwyciężajcie nienawiść miłością.

• O co prosił wszystkich wierzących?
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Katecheta podsumowuje wypowiedzi, natomiast uczniowie umieszczają na tablicy, 
pod portretem prymasa, napisy wcześniej przygotowane przez katechetę.
Ad. 1. Kochał Maryję jak własną Matkę.
Ad. 2. Troszczył się o Kościół jak o własną rodzinę.
Ad. 3. Stawał w obronie wiary i drugiego człowieka.

Podsumowanie pracy przez nauczyciela. Ksiądz Prymas był wielkim czcicielem Ma
tyi. Był Jej oddany i wszystkie ważne sprawy Jej polecał. Bardzo kochał swoją Oj
czyznę i pragnął, aby była wierna Bogu i Kościołowi. W każdym człowieku widział 
odbicie Boga. Bronił Kościoła i Ojczyzny „ więcej niż własnego serca oraz wszystko 
czynił w swoim życiu dla Kościoła i Ojczyzny ”.

Puenta
Prymas Polski, Stefan Wyszyński był wielkim czcicielem Maiyi. Miłość swoją od 
dziecięcych lat wyrażał poprzez modlitwę. Bardzo często pielgrzymował na Jasną 
Górę i nie rozstawał się z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Nauczyciel pokazuje zdjęcie księdza prymasa przed obrazem Matki Bożej Często
chowskiej.

• Modlił się w wielu sanktuariach maryjnych i koronował wizerunki Maryi.

Prezentacja obrazu przedstawiającego księdza prymasa, który koronuje obraz Matki 
Bożej.

• Ulubioną modlitwą księdza Wyszyńskiego była modlitwa różańcowa.

Prezentacja obrazu księdza prymasa z różańcem w ręku.
• Maryja była dla niego w życiu wielkim skarbem. Wszystko co czynił, czynił 

zawsze z Nią, przez Nią i dla Niej.

Refleksja na koniec lekcji
Prowadzimy z uczniami rozmowę.

• Kim Maryja jest dla mnie?
• Jak mogę wyrazić swoją miłość do Matki Bożej?

Zapis tematu. Jak naśladować kardynała Wyszyńskiego w zawierzeniu się Matce 
Bożej?

Notatka. Kochał Maryję jak własną Matkę; troszczył się o Kościół, jak o własną 
rodzinę; stawał w obronie wiary i drugiego człowieka.

Praca domowa. Odmów wspólnie z rodziną modlitwę o beatyfikację sługi Bożego, 
ks. Stefana Wyszyńskiego -  załącznik 3.

Modlitwa na zakończenie lekcji. Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej 
-  załącznik 2.
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Z a ł ą c z n ik  i

Z a ł ą c z n i k  2
Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej

Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędownicz
kę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem
i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co 
uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we 
wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy dla innych.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświę
cam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych 
uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci 
całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie 
należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. 
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym 
Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja  Tobie oddałem 
się w niewolę.
Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko 
łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej -  Soli Deo!
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Z a ł ą c z n ik  3

Modlitwa o beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył Stefana kar
dynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, do grona swoich świętych. Wejrzyj na 
jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciw
ności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował 
Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc 
jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Otocz chwałą wiernego sługę Twojego, Stefana kardynała, który wszystko postawił 
na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chry
stusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem na
szych spraw przed Tobą. Amen.

Zofia Przygoda (2001) -  nowe opracowanie Aleksandra Bałoniak (2011)
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