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Temat lekcji: Pomnażać swój majątek, by lepiej służyć człowiekowi – Święta Jadwiga Królowa 
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Jadwigi Królowej 

 

Cel lekcji: Zrozumienie ubóstwa jako troski o pomnażanie dóbr, by wykorzystać je dla służenia i rozwoju 

człowieka 

 
Cele katechetyczne-wymagania ogólne: 

• Analiza: że facere zależy od videre 

• Umocnienie omawianej zasady w życiu katechizowanych oraz wskazanie na konsekwencje jej 

złamania 

Treści nauczania-wymagania szczegółowe: 

• Po zajęciach uczeń opowiada o Królowej Jadwidze, jako postaci historycznej 

• Analizuje zasadę życia facere zależy od videre 

• Po lekcji korzysta z różnych źródeł informacji 

• Udoskonalił pracę w zespole 

• Świadomie przygotowuje się do ŚDM 

Metody: 
• pogadanka 

• tekst luk 

• praca z tekstem 

• rozmowa kierowana 

Organizacyjne formy pracy uczniów: 
• praca na forum klasy 

• praca w grupach 

Środki i pomoce dydaktyczne: 

• teksty do pracy w grupach 

• paski papieru 

• portret św. Królowej Jadwigi  

Literatura: 
• Ks. Staniek, Kraków stolicą miłosierdzia 

• Ks. Edward Staniek, Droga Krzyżowa św. Jadwigi Królowej 11 kwietnia 2014 r. 

• Miłosierna Królowa, Święta Jadwiga Królowa Polski (1374-1399). Wrażliwość serca, ks. E. 

Staniek 



• Ks. Edward Staniek, Święta Jadwiga Królowa 

• Ks. Edward Staniek, Kraków Miasto wielu świętych 

Zdania do zapisania: (te, które są na paskach papieru z pracy w grupach) 
 

Przebieg 

zajęć 

Treści i zadania metodyczno 

- dydaktyczne 

Pomoce 

dydaktyczne 
Czas 

Powitanie i 

czynności 

organizacyjne 

Nauczyciel sprawdza listę obecności i wprowadza do 

modlitwy. Intencja modlitwy: Módlmy się, abyśmy za 

przykładem św. Królowej Jadwigi byli zdolni dzielić się 

dobrami, które posiadamy, z tymi, którzy ich nie mają. 

Módlmy się słowami z Modlitwy pańskiej: Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj. 

 2 minuty 

Życiorys św. 

Królowej 

Jadwigi 

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat życia św. 

Królowej Jadwigi Wawelskiej. Uczniowie znają postać 

Świętej z historii. Możemy zatem zastosować tekst luk - 

Zał. 1a. Zał. 1b posłuży do sprawdzenia czy tekst został 

dobrze wypełniony. 

Zał. 1a. Zał. 1b 15 min. 

Legenda  Takie są fakty, ale opowiem wam także legendę o św. 

Królowej, która bardzo troszczyła się o swoich 

podwładnych. Bardzo ich kochała. W Zakonie Sióstr 

Kanoniczek Ducha Świętego opowiadają, że Królowa 

przychodziła do Szpitala Ducha Świętego na Plac św. 

Ducha w Krakowie, przebierała się w habit zakonny i 

posługiwała chorym. Bardzo dużo z nimi rozmawiała. 

Słuchała ich bolączek. Niektórzy byli skrzywdzeni przez 

innych, przez tzw. los. Bolała nad tym, próbowała temu 

zaradzić, pocieszyć. Zastanawiała się, tak jak po incydencie 

z polowaniem, kiedy chłopi przyszli do niej na skargę na 

możnowładców, którzy podczas polowania zniszczyli 

zasiewy pod lasem. Miała wtedy powiedzieć: ja im 

zrekompensuję zniszczone pola, ale kto im łzy przywróci? 

Umiała dzielić się tym co miała. Kiedy w Krakowie na 

Piasku budowany był kościół ku czci Matki Bożej złożyła 

wizytę na budowie i wysłuchała kamieniarza, który 

opowiedział jej, że wydaje za mąż córkę, ale nie ma posagu 

dla niej. Królowa podarowała mu klejnoty, które zdobiły jej 

 5 minut 



pantofle. 

Ks. prof. Jacek Urban z UPJPII w Krakowie zapytany o 

wiarygodność tych opowiadań, powiedział: są to raczej 

legendy, ale przesłanie swoje posiadają. Pokazują wartości i 

zasady, którymi w swym życiu kierowała się św. Królowa 

Jadwiga. 

Definicja 

ubóstwa 

Przypomnijmy sobie czym jest ubóstwo. Wraz z młodzieżą 

staramy się stworzyć definicję ubóstwa. Zwracamy uwagę 

na różne jego aspekty. 

 1 min. 

Uboga święta Królowa posiadała bardzo duży majątek. Dlaczego więc 

możemy nazwać ją ubogą? 

Aby na to pytanie odpowiedzieć przeanalizujemy 

wypowiedzi znawców historii Polski na temat Królowej 

Wawelskiej. (Trzeba podzielić uczniów na 6 grup). 

W grupach proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na 

pytanie: Dlaczego królową Wawelską możemy nazwać 

ubogą? Jaki rodzaj ubóstwa praktykowała święta? Jak 

rozumiała ubóstwo? (zał. Dla grup: zał. 2,3,4,5,6,7) Na 

paskach papieru proszę napisać charakter ubóstwa 

praktykowany przez św. Jadwigę. 

zał. 2,3,4,5,6,7 

paski papieru, 

mazaki 

2 min. 

Być ubogim, 

nie oznacza 

wszystko 

rozdać, ale 

pomnażać po 

to, aby móc 

jeszcze lepiej 

służyć. 

1. dzielić się dobrami materialnymi, które służą wielu 
ludziom przez wieki (zał. 2, kard. S. Wyszyński) 

2. otwarta na ofiarę dla ratowania ludzi (zał. 3 ks. prof. 
E. Staniek) 

3. rozeznawała, konsultowała z Jezusem 
ukrzyżowanym, bo wiedziała, że czyn jest taki jak 
go widzi świat, jak się go rozumie (zał. 4. ks. bp W. 
Świerzawski) 

4. tkwiąca głęboko w sprawach społeczeństwa, bardzo 
wyczulona na postępy w kulturze, odpowiedzialna 
za przekaz wiary, zatroskana o wiedzę, ale i o 
miłosierdzie, miłująca ludzi i człowieka, bo w 
centrum jej zainteresowania jest Chrystus (zał. 5, ks. 
bp W. Świerzawski) 

5. (...) Służba teologii jest służbą Ewangelii. 
Zatroszczyła się Błogosławiona o Ewangelię na 
polskiej ziemi. I zatroszczyła się także o Ewangelię 
(zał. 6, ks. Kard. F. Macharski) 

6. dawać życie za braci (zał. 7, św. Jan Paweł II) 

Paski papieru, 

na których 

napisane są 

cechy ubóstwa, 

mocujemy na 

tablicy i 

pozostawiamy 

do końca lekcji, 

by to zostało 

wpisane do 

zeszytu, jako 

notatka z lekcji. 

15 min. 

+ 

2 min. 

(jeśli nie 

planujemy 

słuchania 

pieśni o 

Świętej 

Pieśń Posłuchajmy teraz pieśni o św. Królowej Jadwidze Zał. 8 2 min. 



Zadanie 

domowe 

Napisz jak dziś możesz naśladować Świętą Królową 

Jadwigę w realizacji życia w ubóstwie? 

 1 min. 

Modlitwa 

końcowa 

Święta nasza królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj - na progu 

trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości, którą 

uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, 

przed wawelski krucyfiks, abyśmy jak ty poznali, co znaczy 

miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie 

wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół, który mu 

służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas 

radość. Raduj się, matko Polsko! Gaude, mater Polonia! 

Jan Paweł II z homilii podczas kanonizacji świętej Jadwigi Królowej, 8 

czerwca 1997  

 1 min. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1a. 
ZDANIA DO UZUPEŁNIANIA 

Królowa Jadwiga, ____________ kobieta na ___________ tronie i jedna z najwybitniejszych 

___________ w naszych dziejach, czczona jest w Kościele jako opiekunka młodzieży 

i Uniwersytetu _________________. Historycy widzą w niej władczynię obdarzoną 

dyplomatycznym talentem, główną inicjatorkę chrztu Litwy i polsko-litewskiego przymierza, 

a ludowa tradycja opowiada o miłosiernej i świętej królowej, dobrodziejce chorych i ubogich. 

Mi ędzy Budą a Wawelem 

Jadwiga urodziła się 18 II 1374 r. na zamku w Budzie (obecnie część Budapesztu) jako 

najmłodsza z trzech _______________ króla Węgier i Polski – Ludwika _________________ 

i Elżbiety ________________________. Oboje rodziców łączyło bliskie pokrewieństwo 

z polskimi rodami panującymi. Matką _______________ była córka ________________ 

Łokietka – Elżbieta, zaś matką _________________, wychowana na dworze Łokietkówny, 

słynna z urody księżniczka kujawsko-gniewkowska. Ponieważ syn Łokietka a brat Elżbiety 

Łokietkówny – Kazimierz zwany Wielkim – zmarł, nie zostawiając męskiego potomka, tron 

polski objął jego wnuk po kądzieli – wspomniany już Ludwik, nazywany w Polsce 

_____________________. 

Również i on nie doczekał się ____________. Tron węgierski miała odziedziczyć najstarsza 

z jego córek – Katarzyna, zaś polski – średnia Maria, późniejsza małżonka _______________ 

Luksemburskiewgo. Najmłodszą Jadwigę 15 VI 1378 r. zaręczono z synem Leopolda 



Habsburga Austriackiego – ______________. Narzeczona liczyła wówczas ____________ 

i pół roku, Wilhelm miał ___________ lat. Dopełnienie małżeństwa i ślub miały nastąpić po 

osiągnięciu przez Jadwigę pełnoletności, czyli po ukończeniu przez nią 

____________________ lat. Zgodnie z panującym ______________ wkrótce wyjechała ona 

do Wiednia, by wychowywać się na _______________ narzeczonego. Przebywała tam 

zaledwie kilka miesięcy, gdyż po śmierci jej siostry Katarzyny rodzice zabrali ją na Węgry. 

Gdy w roku 1382 zmarł ____________, na tron węgierski powołano Marię. Polscy 

możnowładcy w obawie, iż Polska stanie się jedynie ______________ na rubieżach 

______________ królestwa, zażądali, by Maria zamieszkała na Wawelu i aby stąd 

sprawowała władzę nad obydwoma narodami. Ponieważ strona węgierska nie zaakceptowała 

takiego rozwiązania, panowie polscy zwrócili się do królowej wdowy, by na wawelskim 

tronie zasiadła _______________. Po licznych zabiegach i naciskach dyplomatycznych 

dziesięcioletnia Jadwiga przybyła do Polski i 15 lub 16 X 1384 r. w katedrze na Wawelu 

odbyła się jej koronacja. Rządy za młodziutką królową sprawowali wybitni politycy, wśród 

nich biskupi: Dobrogost i Radlica, panowie Kurozwęccy, Melsztyńscy i Tęczyńscy. Dzięki ich 

staraniom matka Jadwigi wyraziła też zgodę, aby to polscy panowie wybrali dla swojej 

królowej __________________. 

Litewskie przymierze 

Wybór padł na litewskiego księcia _________________. 1 I 1385 r. na zamku wawelskim 

w imieniu księcia poprosił o rękę Jadwigi jego brat _______________, obiecując w zamian 

chrzest pogańskiej Litwy. Ponieważ królowa była niepełnoletnia, posłów odesłano na Węgry 

do jej matki, która, jak chce tradycja, oświadczyła, że godzi się na wszystko, co będzie 

z pożytkiem dla królestwa i wiary. 

W tym czasie zaniepokojeni rychłym przymierzem polsko-litewskim 

______________________ starali się usilnie o dopełnienie małżeństwa dawnych 

narzeczonych. ______________ przybył do Krakowa i chociaż nie wpuszczono go na zamek, 

_____________ w asyście swoich orszaków widywali się w klasztorze ________________ 

podczas urządzanych z tej okazji uczt i zabaw. Jadwiga miała 11 lat, Wilhelm 15. Pewnego 

razu, kiedy królowa chciała opuścić Wawel, by spotkać się z narzeczonym, zastała zamkniętą 

____________. Podobno jednemu ze strażników wyrwała wtedy z rąk topór, by porąbać 

przeszkodę. Ustąpiła, gdy Dymitr z Goraja, podskarbi koronny i stróż insygniów, począł ją 

błagać na klęczkach, by została – dla dobra królestwa i Litwy, która dzięki jej związkowi 

z Jagiełłą miała się stać chrześcijańskim krajem. Tyle mówi tradycja… 



14 VIII 1385 r. na zjeździe w Krewie polscy posłowie i litewscy bojarzy podpisali umowę 

ślubną ____________  _  ______________. Przybył on na zamek wawelski 12 II 1386 roku. 

15 lutego został ochrzczony. 18 lutego zaś stanął z Jadwigą na ślubnym kobiercu. Był około 

_______ lat starszy od królowej, a wychowany w kręgu kultury bizantyjskiej niczym nie 

przypominał dzikiego poganina, jak usiłowali go nieraz przedstawiać niechętni mu 

współcześni. 

Jadwiga zmarła w opinii świętości 17 VII 1399 r. po _____________ córki Elżbiety Bonifacji, 

która rozstała się z tym światem cztery dni wcześniej. Chociaż Jagiełło żenił się jeszcze trzy 

razy, do końca życia nie rozstawał się z jej pierścionkiem. 

Niełatwe panowanie 

Od samego początku młoda ________________ musiała zmierzyć się z szeregiem niełatwych 

problemów. Bez wątpienia należał do nich sojusz z _____________ i jej chrystianizacja. Ta 

nowa sytuacja polityczna zaostrzyła trwający już od dłuższego czasu____________ polskiego 

królestwa z zakonem krzyżackim. Przez następne lata tylko dzięki zabiegom 

____________________i zręcznej polityce _______________ nie dochodziło do otwartego 

konfliktu ________________. Stało się to dopiero 11 lat po jej śmierci i zaowocowało 

zwycięstwem polskiego rycerstwa w bitwie pod Grunwaldem. 

Trwały też intrygi prowadzone przez dwór _________________, który nie mógł przeboleć 

zerwanych zaręczyn i utraty _______________ na sprawy polskie. Pomimo że papież Urban 

VI udzielił Jadwidze oficjalnej dyspensy unieważniającej _______________ przedślubną, 

wysuwano kolejne roszczenia, posuwając się nawet do oszczerstw i potwarzy kierowanych 

pod adresem królowej. 

Zakładała też przytułki i szpitale, fundowała kościoły i klasztory. Dzięki jej zabiegom 

i hojności uniwersytet w Krakowie stał się jedną z głównych uczelni ówczesnej 

______________________, co znacznie podniosło _________________ królestwa. 

Załącznik 1b. 

Królowa Jadwiga, jedyna kobieta na polskim tronie i jedna z najwybitniejszych niewiast 

w naszych dziejach, czczona jest w Kościele jako opiekunka młodzieży i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Historycy widzą w niej władczynię obdarzoną dyplomatycznym talentem, 

główną inicjatorkę chrztu Litwy i polsko-litewskiego przymierza, a ludowa tradycja opowiada 

o miłosiernej i świętej królowej, dobrodziejce chorych i ubogich. 

Mi ędzy Budą a Wawelem 



Jadwiga urodziła się 18 II 1374 r. na zamku w Budzie (obecnie część Budapesztu) jako 

najmłodsza z trzech córek króla Węgier i Polski – Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety 

Bośniaczki. Oboje rodziców łączyło bliskie pokrewieństwo z polskimi rodami panującymi. 

Matką Ludwika była córka Władysława Łokietka – Elżbieta, zaś matką Bośniaczki, 

wychowana na dworze Łokietkówny, słynna z urody księżniczka kujawsko-gniewkowska. 

Ponieważ syn Łokietka a brat Elżbiety Łokietkówny – Kazimierz zwany Wielkim – zmarł, nie 

zostawiając męskiego potomka, tron polski objął jego wnuk po kądzieli – wspomniany już 

Ludwik, nazywany w Polsce Węgierskim. 

Również i on nie doczekał się syna. Tron węgierski miała odziedziczyć najstarsza z jego córek 

– Katarzyna, zaś polski – średnia Maria, późniejsza małżonka Zygmunta Luksemburskiewgo. 

Najmłodszą Jadwigę 15 VI 1378 r. zaręczono z synem Leopolda Habsburga Austriackiego – 

Wilhelmem. Narzeczona liczyła wówczas trzy i pół roku, Wilhelm miał osiem lat. 

Dopełnienie małżeństwa i ślub miały nastąpić po osiągnięciu przez Jadwigę pełnoletności, 

czyli po ukończeniu przez nią dwunastu lat. Zgodnie z panującym zwyczajem wkrótce 

wyjechała ona do Wiednia, by wychowywać się na dworze narzeczonego. Przebywała tam 

zaledwie kilka miesięcy, gdyż po śmierci jej siostry Katarzyny rodzice zabrali ją na Węgry. 

Gdy w roku 1382 zmarł Ludwik, na tron węgierski powołano Marię. Polscy możnowładcy 

w obawie, iż Polska stanie się jedynie prowincją na rubieżach węgierskiego królestwa, 

zażądali, by Maria zamieszkała na Wawelu i aby stąd sprawowała władzę nad obydwoma 

narodami. Ponieważ strona węgierska nie zaakceptowała takiego rozwiązania, panowie polscy 

zwrócili się do królowej wdowy, by na wawelskim tronie zasiadła Jadwiga. Po licznych 

zabiegach i naciskach dyplomatycznych dziesięcioletnia Jadwiga przybyła do Polski i 15 lub 

16 X 1384 r. w katedrze na Wawelu odbyła się jej koronacja. Rządy za młodziutką królową 

sprawowali wybitni politycy, wśród nich biskupi: Dobrogost i Radlica, panowie Kurozwęccy, 

Melsztyńscy i Tęczyńscy. Dzięki ich staraniom matka Jadwigi wyraziła też zgodę, aby to 

polscy panowie wybrali dla swojej królowej małżonka. 

Litewskie przymierze 

Wybór padł na litewskiego księcia Jagiełłę. 1 I 1385 r. na zamku wawelskim w imieniu 

księcia poprosił o rękę Jadwigi jego brat Skirgiełło, obiecując w zamian chrzest pogańskiej 

Litwy. Ponieważ królowa była niepełnoletnia, posłów odesłano na Węgry do jej matki, która, 

jak chce tradycja, oświadczyła, że godzi się na wszystko, co będzie z pożytkiem dla królestwa 

i wiary. 

W tym czasie zaniepokojeni rychłym przymierzem polsko-litewskim Habsburgowie starali się 

usilnie o dopełnienie małżeństwa dawnych narzeczonych. Wilhelm przybył do Krakowa 



i chociaż nie wpuszczono go na zamek, młodzi w asyście swoich orszaków widywali się 

w klasztorze franciszkanów podczas urządzanych z tej okazji uczt i zabaw. Jadwiga miała 11 

lat, Wilhelm 15. Pewnego razu, kiedy królowa chciała opuścić Wawel, by spotkać się 

z narzeczonym, zastała zamkniętą furtę. Podobno jednemu ze strażników wyrwała wtedy z rąk 

topór, by porąbać przeszkodę. Ustąpiła, gdy Dymitr z Goraja, podskarbi koronny i stróż 

insygniów, począł ją błagać na klęczkach, by została – dla dobra królestwa i Litwy, która 

dzięki jej związkowi z Jagiełłą miała się stać chrześcijańskim krajem. Tyle mówi tradycja… 

14 VIII 1385 r. na zjeździe w Krewie polscy posłowie i litewscy bojarzy podpisali umowę 

ślubną Jadwigi z Jagiełłą. Przybył on na zamek wawelski 12 II 1386 roku. 15 lutego został 

ochrzczony. 18 lutego zaś stanął z Jadwigą na ślubnym kobiercu. Był około 20 lat starszy od 

królowej, a wychowany w kręgu kultury bizantyjskiej niczym nie przypominał dzikiego 

poganina, jak usiłowali go nieraz przedstawiać niechętni mu współcześni. 

Jadwiga zmarła w opinii świętości 17 VII 1399 r. po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji, która 

rozstała się z tym światem cztery dni wcześniej. Chociaż Jagiełło żenił się jeszcze trzy razy, 

do końca życia nie rozstawał się z jej pierścionkiem. 

Niełatwe panowanie 

Od samego początku młoda monarchini musiała zmierzyć się z szeregiem niełatwych 

problemów. Bez wątpienia należał do nich sojusz z Litwą i jej chrystianizacja. Ta nowa 

sytuacja polityczna zaostrzyła trwający już od dłuższego czasu konflikt polskiego królestwa 

z zakonem krzyżackim. Przez następne lata tylko dzięki zabiegom dyplomatycznym i zręcznej 

polityce Jadwigi nie dochodziło do otwartego konfliktu zbrojnego. Stało się to dopiero 11 lat 

po jej śmierci i zaowocowało zwycięstwem polskiego rycerstwa w bitwie pod Grunwaldem. 

Trwały też intrygi prowadzone przez dwór habsburski, który nie mógł przeboleć zerwanych 

zaręczyn i utraty wpływów na sprawy polskie. Pomimo że papież Urban VI udzielił Jadwidze 

oficjalnej dyspensy unieważniającej umowę przedślubną, wysuwano kolejne roszczenia, 

posuwając się nawet do oszczerstw i potwarzy kierowanych pod adresem królowej. 

Zakładała też przytułki i szpitale, fundowała kościoły i klasztory. Dzięki jej zabiegom 

i hojności uniwersytet w Krakowie stał się jedną z głównych uczelni ówczesnej Europy, co 

znacznie podniosło rangę królestwa. 

Źródło: http://mateusz.pl/wam/poslaniec/0707-1.htm 

 



Załącznik 2 - Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski, Z kazania wygłoszonego w katedrze na Wawelu, 

1968 

(...) Jak wynika z kronik jasnogórskich, pierwszą królewską pątniczka na Jasna Górę była Jadwiga 

Wawelska. Więź duchowa Jadwigi Wawelskiej z Panią Jasnogórska była tak żywa, że do dziś znajdujemy 

jej oznaki, liczne dary i wota. Najbardziej wymownym z darów Jadwigi jest kielich przechowywany w 

skarbcu jasnogórskim. Nosi on znamienny napis: Oby Najdostojniejsza Królowa Niebios była także 

Królową Polaków. Dziś wiemy, że modlitwa wypisana rylcem na kielichu spełniła się.(...) 

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=kastewyprypo 

Załącznik 3 - Ks. Edward Staniek z "Czyń co widzisz", 1996 

(...)"Czyń co widzisz". Zobacz, jaki los czeka króla, który ma dobre serce. Jeśli chcesz panować, 

kierując się prawem miłości, przygotuj się na ofiarę. Jeśli chcesz uczestniczyć w zbawianiu ludzi, przygotuj 

się na ofiarę. Jeśli chcesz współpracować ze Mną i władać królestwem, które jest w twoich rękach, kierując 

się mymi zasadami, przygotuj się na ofiarę.(...) Jadwiga w krzyżu Jezusa odkryła program osobistego życia 

oraz program swego królowania. Przyjmując ów program, wiedziała, że będzie to droga ofiary.(...) 

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=ksesta 

Załącznik 4 - Bp Wacław Świerzawski z "Zachował Ją Bóg dla naszych czasów", 1998 

(...)Fac quod vides! Słysz i słuchaj dobrze, co mówi Bóg. Czytaj Ewangelię i bierz to słowo na serio 

jako absolutną prawdę. Ale staraj się, żeby twoja wiara dojrzewała przez widzenie. Kontemplacja to 

miłowanie Jego Miłością! (...) 

Fac. Przy krzyżu podejmuj życiowe decyzje. 

Vide. Wpatruj się w Ukrzyżowaną Miłość. 

(...)Fac - facere czyli działać (żyć w sercu świata); vides - videre, widzieć. I ich scalenie: czyń co 

widzisz! Patrzyła w Krzyż, widziała ukrzyżowaną Miłość i chciała tak żyć, naśladować Jezusa Chrystusa w 

sposobie Jego Krzyża. Ale czy zauważyliście, że fac, facere zależy od vide, videre? Że czyn zależy od tego, 

jak się widzi?(...) 

Jadwiga jako patronka wiary światłej odpowiada swoim współczesnym i pokoleniom późniejszym (...) 

na pytanie, co znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa.(...) Jeśli wi ęc prawdziwym uczniem Chrystusa 

jest człowiek święty, to musimy wiedzieć, czym jest świętość, i musimy wiedzieć, jak żyć. Ilu z was, moi 

drodzy, zadaje sobie dzisiaj to pytanie, tak dramatyczne, "jak żyć?".(...) Jak rozeznać, jak rozróżnić w każdej 



sytuacji dobro od zła, skoro są ludzie, którzy dobro nazywają złem, a zło dobrem? Jak odkryć prawdę 

swojego powołania?(...) 

Właśnie Jadwiga sześćset lat temu, (...), szukając odpowiedzi na te same pytania, zaleca wiarę światłą. 

Wiarę, która tworzy czyny z prawdy. Bo czyn zrodzony z prawdy jest miłością, prawdziwą miłością.(...)  

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=biwaswizacho 

Załącznik 5 - Bp Wacław Świerzawski z "Aktualność błogosławionej Królowej Jadwigi", 1997 

(...) zdobna w cnoty (...), jawi się ona przed nami jako Kobieta Kościoła, jakby owa niewiasta mężna (...). 

Jako władca narodu, tkwiąca głęboko w sprawach społeczeństwa, bardzo wyczulona na postępy w kulturze, 

odpowiedzialna za przekaz wiary, zatroskana o wiedzę, ale i o miłosierdzie, miłująca ludzi i człowieka, bo w 

centrum jej zainteresowania jest Chrystus z Czarnego Krucyfiksu, który jest obok ołtarza Najświętszego 

Sakramentu. Tu jest jej szkoła kontemplacji i nauka pokojowych działań. (...) Postać zwyczajna, ale i 

porywająca (...). Jest wzorem dla świeckich, dla władców i podwładnych, dla apostołów, dla młodzieży, dla 

małżonek, dla matek oczekujących potomstwa. Jest zwłaszcza matką duchową, (...) patronką macierzyństwa 

duchowego. (...) 

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=biwaswizacho 

Załącznik 6 - Kard. Franciszek Macharski słowo wygłoszone w katedrze na Wawelu, w 590 rocznicę 

erygowania wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej, 1987 

(...) Służba teologii jest służbą Ewangelii. Zatroszczyła się Błogosławiona o Ewangelię na polskiej ziemi. I 

zatroszczyła się także o Ewangelię na ziemi litewskiej, i do jej chwały należy, że mogła Chrystusowi 

Królowi oddać zewangelizowany naród litewski. Pragnąc rozpocząć nowy rozdział kultu bł. Jadwigi, z 

radością widzę was, wspólnoto akademicka Papieskiej Akademii Teologicznej krakowskiej. Z radością 

przyjmujemy na siebie świadomie odpowiedzialność za cześć, miłość matki polskich teologów i polskich 

studentów teologii.(...) 

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=biwaswizacho 

 

Załącznik 7 - Jan Paweł II z homilii podczas kanonizacji świętej Jadwigi Królowej, 8 czerwca 1997  

 

(...) Od Niego właśnie, od Chrystusa wawelskiego, przy tym czarnym krucyfiksie nauczyłaś się 

Królowo Jadwigo, dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość i szeroka aktywność płynęły z 

kontemplacji - z osobistej więzi z Ukrzyżowanym. Contemplatio et vita activa tu zyskiwały słuszną 

równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej "najlepszej cząstki" [por. Łk 10, 42] - obecności Chrystusa. Dziś 



chcemy uklęknąć razem z tobą, Jadwigo, u stóp wawelskiego krzyża, aby usłyszeć echo tej lekcji miłości, 

której ty słuchałaś. Od ciebie chcemy uczyć się, jak ją wypełniać w naszych czasach.(...) 

Nieraz klękałaś u stóp wawelskiego krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa 

samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś życiem swoim dowieść, że miłość jest największa.(...) 

I od Niego właśnie, od Chrystusa wawelskiego, przy tym czarnym krucyfiksie, do którego 

pielgrzymują krakowianie co roku w Wielki Piątek, nauczyłaś się, Jadwigo królowo, dawać życie za 

braci.(...) 

Źródło: http://sodalicja.org/kazalisty/index.php?strona=biwaswizacho 

 

Załącznik 8 - PIEŚŃ O KRÓLOWEJ JADWIDZE 

 

Cicha, skromna, zamyślona 
na Wawelu śpisz przez wieki, 
błogosławiąc w swoim sercu 
Boga, który był człowiekiem. 
 
Ref. Dobra Jadwigo, piękna Królowo 
        pokój i mądrość u Twego tronu. 
        Przemów za nami do Boga słowo 
        za ziemię Piastów i Jagiellonów. 
 
Chrzestną Matką byłaś pogan, 
opiekunką dla uczonych, 
władcom Tyś służyła radą 
ciężar niosąc swej korony. 
Refren ... 
Na kamieniu Twego życia 
ślad miłości odciśnięty. 
Iść pragniemy Twoją drogą 
bo to ślad jest prawdy świętej. 
Refren ... 
Krzyżem Twoim był za życia 
krzyż każdego ubogiego. 
Klęknij z nami dziś pod krzyżem 
razem z naszą ludzką biedą. 
Refren ... 
sł. M. Skwarnicki,   Źródło: http://sodalicja.org/piesni/index.php?strona=piokroja 


