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29.04.2020 -- MARYJA KRÓLOWA POLSKI !!! - SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!
Dzisiaj opowiem Wam o coś ciekawego. Ale najpierw przypomnijcie sobie co obiecał Pan Bóg gdy kazał
Adamowi i Ewie wyjąć z Raju na ziemię -- i módlcie się i pracujcie i pamiętajcie że ja was zawsze widzę
,słyszę i bardzo kocham ; i kiedyś ześlę wam Syna Zbawiciela którego urodzi kobieta. I tak się stało . Tą
kobietą była wybrana przez Boga Maryja. Maryja była mamą bardzo podobną do Waszej mamy . Kochała
Jezusa i bardzo dbała o Niego , podobnie jak wasza mama o was . Dla mamy jesteś jej ukochanym
dzieckiem, zawsze i wszędzie, nawet jak już będziesz duży , dorosły, samodzielny, pracujący.
I tak było z i z Maryją. Maryja Matka Jezusa, towarzyszyła swemu synowi gdy On już dorosły wędrował i
nauczał. Będziecie się o tym uczyć w szkole . Była także przy Jezusie w ostatnich chwilach jego życia. Stała
wraz z Janem , uczniem Pana Jezusa przy krzyżu. I tu wydarzyło się coś bardzo ważnego. Zanim Pan Jezus
umarł, to powiedział do Jana,, oto Matka twoja’’ a do Maryi ,,oto syn Twój „ Znaczyło to że odtąd Maryja
ma objąć matczyną opieką i miłością wszystkich ludzi . A ludzie mają kochać, szanować i dać się prowadzić
Maryi jak matce. I tak się stało. Od początku powstania Kościoła chrześcijanie modlili się za
pośrednictwem Maryi do Boga . Powstało dużo obrazów , modlitw, i pieśni . My też trochę umiemy -pamiętacie? – Święta Maryjo Matko Boża , módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej
Amen, Amen Maryjo Amen!!!! - to jest druga część modlitwy,, Zdrowaś Mario” tyle że śpiewana.
Polacy- to my- szczególnie umiłowali Maryję Matkę Bożę . W Polsce, od zawsze do dziś, jest bardzo dużo
wybudowanych kościołów poświęconych na chwałę Maryi. We wszystkich trudnych sprawach ludzie
wzywają pomocy Maryi .
Na Polskę kilka setek lat temu (355 lat temu ) napadli ze swoimi wojskami Szwedzi . To była straszna i
wyniszczająca wojna. Polacy jakoś nie mogli pokonać wrogów. Co bitwa to klęska. I wtedy załamany król
Polski Jan Kazimierz uklęknął w kościele przed obrazem Matki Bożej , modlił się, poczym zdjął swoją
królewską koronę, i położył ją przed Maryją, potem położył berło i płaszcz królewski. I zawołał na cały
kościół - ,,Maryjo, oddaję Tobie koronę, berło i mój płaszcz, oddaję Tobie wszystkie moje ziemie, wojska i
mój naród. Nie ja jestem Królem ale Ty o Maryjo bądź naszą Królową! Maryjo Królowo Polski !!!!!!
Oddajemy Ci się w opiekę, ratuj nas, swoich poddanych i swoje Królestwo’’
I od tej pory Maryja została
Królową Polski. Cały naród jeszcze gorliwiej modlił się. Po niedługim czasie Szwedzi zaczynali przegrywać
bitwy i pomału wycofywać się do swojego kraju.
Jesteśmy pierwszym narodem który obrał sobie Maryję za swoją królową. Dla Polaków Maryja nie tylko
jest Matką, ale i Królową ! a wiecie że król to najważniejsza osoba w państwie i wszyscy poddani go
słuchają i kochają . Królowa dba o swoje Królestwo. W szkole dowiecie się ile razy Matka Boża pomagała
naszemu narodowi przetrwać trudne czasy. Nasza Królowa pomaga także osobiście każdemu z nas .
W najbliższą niedzielę mamy święto. Święto Maryi Królowej Polski. Polacy którzy wierzą, modlą się wtedy
sposób szczególny do swojej Królowej, dziękując i prosząc o dobro Ojczyzny.
Jako zadanie: proszę nauczyć się pieśni,, Maryjo Królowo Polaki ‘’ – wystarczy wpisać na You- tub. Jest
dużo różnych wersji, do wyboru. Kto lubi rysować to proszę narysować piękną królewską ozdobną koronę .
A kto nie lubi rysować to proszę narysować polską flagę.
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