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Katecheza 4 

 

Temat: Patron roku – św. Jadwiga Królowa.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo serdecznie! 

Podczas naszej dzisiejszej katechezy chciałbym  zapoznać Was drodzy 

Uczniowie z życiem św. Jadwigi Królowej, a także zwrócić Waszą uwagę na 

wartości, jakie wniosła w historię naszego kraju – Polski i zachęcić do 

kształtowania postawy odpowiedzialności za naszą Ojczyznę i Kościół.  

- Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie i Marii córką króla Węgier i 

Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej.  

- Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku.  

- W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r.  

-  W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych 

planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą.  

- Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem 

Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem 

Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. 

Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło 

miał wówczas 35 lat, Jadwiga – 12.  

- Jej duchowość cechowała się ścisłym związkiem życia codziennego i 

kontemplacyjnego, według słów, jakie miał do niej wypowiedzieć 

Chrystus z wawelskiego krucyfiksu: ‘’Czyń, co widzisz’’.  

- Sprawowanie władzy pojmowała jako służbę.  

- Jan Długosz oddaje Jadwidze najwyższe pochwały.  



- Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani 

polskiej racji stanu doradcy.  

- Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie 

dobro narodu polskiego.  

- Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą 

dobrocią.  

- Często posługiwała się emblematem będącym plecionką gotyckich liter MM, 

które oznaczały syntezę postaw ewangelicznych sióstr Marii i Marty.  

- 22 czerwca 1399 r. Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie świętym dano 

imiona: Elżbieta Bonifacja. Dziecko zmarło po trzech tygodniach (15 VII 1399 r.), 

a dwa dni później, 17 lipca 1399 r. zmarła jego matka.  

- Św. Jan Paweł II 8 czerwca 1997 r., po prawie 600 latach od jej śmierci, na 

Błoniach w Krakowie ogłosił Królową Polski Jadwigę Andegaweńską świętą.  

- Liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej przypada w Polsce na dzień 8 

czerwca.  

- Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z 

Jagiełłą – przez 13 lat (1386-1399).  

- W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim.  

- Do najpilniejszych trosk Jadwigi  należało odnowienie Akademii Krakowskiej.  

- Założył ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika 

Węgierskiego Akademia podupadła.  

- Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się 

także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i 

rozbudowę.  

- Akademię otwarto po jej  śmierci w 1400 roku.  

- Jako pierwszy monarcha Polski sw. Jadwiga odwiedziła miejsce kultu 

Matki Bożej – Jasną Górę.  

- Na Kleparzu w Krakowie sw. Jadwiga założyła zakon św. Benedykta.  

- Św. Jadwiga władała językiem polskim, węgierskim, łacińskim, 

niemieckim i włoskim.  



- Dzięki Królowej Jadwidze zostały założone szpitale miejskie w Sączu i Bieczu.  

- Tytuł królewski sw. Jadwigi brzmiał następująco: Jadwiga z Bożej łaski królowa 

Polski, pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, 

łęczyckiej, Kujaw i Pomorza.  

- Ulubione potrawy Jadwigi Królowej to drób z dodatkiem lub nadzieniem z 

gruszek oraz placki z jabłkami i śliwkami.  

- Królowa Jadwiga założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy 

Uniwersytecie Karola w Pradze.  

- Grób św. Jadwigi znajduje się w katedrze na Wawelu. 

Quiz biblijny 

1. Dwanaście pokoleń Izraela wywodzi się od dwunastu synów Jakuba. 

Wymień najmłodszego.  

2. Mojżesz nie wprowadził swego narodu do Ziemi Obiecanej. Kto to 

uczynił?  

3. Jezus postawił obok pierwszego przykazania ‘’Będziesz miłował Pana, 

Boga swego’’ inne przykazanie. Jakie to przykazanie?  

4. Jakie z niżej wymienionych roślin nie rosły w Izraelu w czasach biblijnych: 

a/ winogrona  

b/ ziemniaki  

c/ pszenica 

5. W ciągu ilu dni, według relacji z Księgi Rodzaju, Bóg stworzył świat? 

6. Ile lat wędrowali Izraelici przez pustynię? 

7. Na ile pokoleń dzielił się cały naród Izraela? 

 

Katecheza 5 

 

Temat: Moje ‘’tak.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Drodzy Uczniowie! 



Jakiś czas temu przybliżyliśmy sobie podczas naszych katechez jak 

wspaniałym darem jest sakrament chrztu Świętego, który daje nam nowe 

życie w Chrystusie i wyciska pieczęć na duszy człowieka. Każdego dnia 

poprzez nasze słowa i czyny, poprzez nasze świadectwo życia okazujemy  

wdzięczność Panu Bogu za dar nowego życia w Chrystusie. Podczas 

dzisiejszej katechezy chciałbym abyśmy spojrzeli na kolejny z tzw. 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego -  sakrament bierzmowania 

jako kolejny znak Bożej miłości.  

PLAN DZIAŁANIA 

- SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Miejsce realizacji: kościół.  

Częstotliwość przyjmowania: jeden raz w życiu. 

Istota bierzmowania: umocnienie chrześcijanina.  

Formuła: ‘’Przyjmij znamię daru Ducha Świętego’’. 

Znaki: nałożenie rąk, namaszczenie. 

Znaczenie: zstąpienie Ducha Świętego, aby ściślej wszczepić się w Chrystusa. 

Sakrament umacnia naszą więź z Kościołem.  

- Przez sakrament bierzmowania chrześcijanie otrzymują dary Ducha 

Świętego i pełniej łączą się z Kościołem.  

- Sakrament ten umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli 

świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.  

Sakrament bierzmowania:  

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić: Abba, 

Ojcze! (Rz 8,15); 

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,  

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,  

- udoskonala naszą więź z Kościołem;  

- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy 

Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego 

wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się 

krzyża.  



Zapamiętaj! 

‘’Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i 

Eucharystia są fundamentem całego życia chrześcijańskiego’’ (KKK nr 1212). 

Pan Bóg mówi: Dz 1, 1-8 ‘’Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i 

chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi’’. (Dz 1,7-8).  

Siedem darów Ducha Świętego:  

1. Mądrość  

2. Rozum 

3. Rada 

4. Męstwo  

5. Umiejętność  

6. Pobożność 

7. Bojaźń Boża 

‘’Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22).  

‘’Duchu Święty przyjdź. Napełnij nasze serca swoją radością, nadzieją i pokojem’’.  

Quiz biblijny  

1. Co oznacza słowo ‘’Biblia’’? 

2. O ilu podróżach apostolskich świętego Pawła dowiadujemy się z Dziejów 

Apostolskich? 

3. Ilu, spośród dziesięciu trędowatych, uzdrowionych przez Jezusa, podziękowało Mu za 

to? 

4. Jak nazywał się w historii o potopie budowniczy arki? 

5. W którym dniu tygodnia wypada szabat? 

6. Który z przywódców Izraela rozpoczynał swoją karierę jako sługa Mojżesza? 

7. W Ewangeliach jest mowa o trzech mężczyznach wykonujących znienawidzony zawód 

celnika, którzy przyłączyli się do Jezusa? 

Wymień jednego z nich.  

Odpowiedzi proszę przesyłać na mojego szkolnego e-maila.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta 

Paweł Sitarek  



 

 

 


