
Klasa 7 

Temat: Maryja w życiu Jezusa i Kościoła 

Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o Maryi – Matce Bożej. Była 

jeszcze młodą dziewczyną, kiedy Bóg wezwał ją do wypełnienia niezwykłego 

zadania. Kościół oficjalnie nazwał Maryję Matką Boga na Soborze Efeskim  

w 431 r. Tytuł Matki Bożej jest więc oficjalnie uznaną prawdą wiary, 

stwierdzającą, że Maryja urodziła Chrystusa – prawdziwego Boga  

i prawdziwego człowieka. 

Maryja Matką Kościoła  

Maryja jest także Matką Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego 

wyjaśnia to tak: „Istotnie Maryja Dziewica […] jest uznawana i czczona jako 

prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela, […] co więcej, jest również Matką 

członków [Chrystusa], […] ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w 

Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy. […] Maryja, Matka 

Chrystusa, Matka Kościoła” (nr 963). Powyższe stwierdzenia mają ogromne 

znaczenie dla każdego z nas, słowa bowiem Jezusa, które św. Jan usłyszał pod 

krzyżem „Oto Matka twoja” (J19, 26–27) każdy z nas ma prawo odnieść do 

siebie. Maryja, jako Matka Kościoła, jest Matką każdego z nas. 

Zastosowanie życiowe 

Wiele osób poznało Maryję jako tę, „która wszystko rozumie”. Dlatego 

tak łatwo przychodzi im modlić się do Pana Boga za przyczyną Matki 

Najświętszej. W naszym kraju wciąż żywa jest tradycja pielgrzymowania do 

sanktuariów maryjnych, które Ona szczególnie wybrała do rozdawania łask. Oto 

przykładowe świadectwa osób, które doznały łask za przyczyną Matki Bożej: 

U Matki Bożej byłam już 18 razy. Nie powiem, że miałam łatwe życie.  

W domu był nałóg mojego męża, była bieda, czasami brakowało nawet na 

chleb. Zawsze modliłam się za moje kochane dzieci, które, mimo trudnej 

sytuacji, pokończyły studia, założyły bardzo szczęśliwe rodziny, dały mi szóstkę 

wspaniałych wnuków. Tysiące razy czułam i wiedziałam, że w moim życiu 

dokonuje się cud wyproszony przez Panią Jasnogórską. Ona jest moją Matką. 

(Krystyna, lat 61) 



To była moja pierwsza pielgrzymka. Przyznaję, że poszedłem, bo bałem 

się matury. Ale na pielgrzymce doświadczyłem czegoś ważniejszego. 

Zrozumiałem, że jest Ktoś, kto jak nikt zna i rozumie ludzkie problemy. Tym Kimś 

jest oczywiście Maryja. Nigdy nie traktowałem tych wszystkich Bożych spraw 

tak bardzo po ludzku. Teraz wiem, że kiedy mówię do Matki Bożej o swoich 

problemach, to Ona je doskonale rozumie, bo większości z nich sama 

doświadczyła. Dlatego moja modlitwa za Jej przyczyną stała się znacznie 

bardziej świadoma i realistyczna. (Krystian, lat 19) 

Podsumowanie 

Pan Bóg wybrał i przygotował Maryję do tego, by stała się Matką Jego 

Syna. W ten sposób Maryja stała się Matką Boga. Ukrzyżowany Jezus dał 

Maryję za Matkę całemu Kościołowi. Stała się Ona w ten sposób także matką 

każdego z nas. Przez liczne nabożeństwa i modlitwy zwracamy się do Niej, 

prosząc, aby orędowała za nami u swojego Syna. 


