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Zadanie 1. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.. 
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1. Miasto z „murem płaczu” 

2. Brat Marty i Marii 

3. Przeciwieństwo zła 

4. Pierwsza spośród cnót boskich 

5. Syn Abrahama i Sary 

6. Cnoty – inne niż boskie 

7. Ojciec Jana Chrzciciela 

8. Anioł, odwiedził Maryję w Nazarecie 

9. Budowniczy arki 

10. Namaszczony na króla przez Samuela 

11. Inaczej: orędzie wielkanocne 

12. Stwórca świata 

13. Apostołka Bożego miłosierdzia 

14. Krakowska siedziba królów 

15. Chciał zgładzić małego Jezusa 

16. Jedno z ciał jaśniejących stworzonych czwartego dnia 

17. Pomaga odróżniać dobro od zła 

18. Koniecznie potrzebna do zbawienia 

19. Góra przemienienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 2. Połącz zamieszczone na osi czasu daty z odpowiednimi wydarzeniami z życia św. Jadwigi 

 

kanonizacja  koronacja na króla Polski 
 

 śmierć Jadwigi  
 

 
 

beatyfikacja  narodziny Jadwigi 
 

 ślub z Władysławem Jagiełłą  
 

 

 

Zadanie 3. Korzystając z fragmentów homilii papieża Jana Pawła II oraz wiadomości zdobytych podczas katechezy 

wypisz w diagramie cechy charakteru św. Jadwigi: 

„Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej epoki. 

A przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu 

polskiej racji stanu. Podejmując wielkie dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla 

siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w  kunszcie 

dyplomatycznym, położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współpracę 

między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielekroć była sławiona przez poddanych. […] 

Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, 

swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale 

zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”.  

Jan Paweł II. Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej bł. Królowej Jadwigi 

http://mateusz.pl/jp99/pp/1997/pp19970608a.htm 
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