
 

 

KL VII      dn.20- 24.04.2020r.   zadanereligia@interia.pl 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża : 

„ W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego”. Amen 

Opracowujemy tematy w podanym wyżej terminie: 

Temat 38 

Katecheza  

Temat: Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława. 

 

Czytamy temat na stronie 124-126. 

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0 

Zapisujemy pod tematem : Zapamiętaj. 

Następnie: 

Przeczytajcie fragmenty „Żywota Świętego Stanisława” Wincentego z Kielczy i wypiszcie etapy 

konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem. 

 

„Ów Bolesław dla okropności swej zbrodni, której dokonał na świętym męczenniku Stanisławie, zwany 

był srogim, dla nadzwyczajnej hojności krótko – Szczodrym, a dla niezwykłej dzielności i męstwa – Wo-

jowniczym. (…) Na czele swego wojska przemierzył obce ziemie i stoczył wiele walk z buntownikami, 

aby odzyskać dawne granice królestwa polskiego. I oto siódmy rok już mijał, a on rzadko przebywał w 

kraju. Przebywając zaś wśród pogan (…), nauczył się ich spraw i służył ich niegodziwościom. 

 

A biskup krakowski Stanisław widząc, że nie zdoła okrutnego Bolesława po ojcowsku powstrzymać od 

jego niegodziwych postępków i okrucieństwa, wystąpił przeciwko niemu i udzielił mu upomnienia 

zgodnie z przepisami dyscypliny kościelnej, grożąc mu najpierw zagładą królestwa, a następnie zawiesił 

nad nim miecz klątwy oraz zabronił mu wejścia do kościoła. A on, nieczuły na ojcowskie wezwanie do 

poprawy, stał się jeszcze skłonniejszy do wszelkiego zła. 

 

I oto gdy święty biskup sprawował służbę Bożą w kościele św. Michała na Skałce, kazał porwać biskupa 

i odciągnąć od ołtarza. Następnie rzucił się do ołtarza i podniósłszy zbrodniczą rękę na pomazańca 

Bożego, a zadawszy mu okropne rany i miecz już krwią zbroczywszy, uczynił go ofiarą godną Boga (…). 

 

Lecz Bóg Wszechmogący, który w dziełach swoich zawsze jest godny chwały, a w świętych swoich 

uwiel-biony, zesłał natychmiast ziemskie i niebieskie stworzenia, aby wskazały szczątki jego 

chwalebnego mę-czennika i strzegły ich. W pobliżu bowiem ukazały się nadlatujące z czterech stron 
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świata, wysłane przez Boga cztery orły, które krążąc wysoko nad miejscem męki nie pozwalały, aby sępy 

i inne krwiożercze ptaki zbliżały się do świętego ciała. Ośmieleni tym radosnym cudem i ożywieni 

gorliwą pobożnością niektórzy z ojców zapragnęli zebrać rozrzucone szczątki członków i krok za 

krokiem zbliżyli się do miejsca męki. Cud niewypowiedziany! Znaleźli ciało nienaruszone, zbroczone 

krwią, lecz bez żadnego śladu blizn, podjęli je, zabrali i złożyli w tymże kościele św. Michała, obok 

wejścia do kościoła”. 

Proponowany zapis: 

1. Walki króla poza granicami kraju. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Praca do wykonania: 

Napisz dlaczego warto oddać życie dla dobra Ojczyzny. 

 

*********** 

Temat 39 

Katecheza 

Temat: Królewskie insygnia z drewna i skóry. 

 

Czytamy temat ze strony 121- 123. 

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4 

 

Następnie z „zapamiętaj” zapisujemy . 

Na podstawie życiorysu św. Jadwigi  (temat 39) ponumeruj wydarzenia z jej życia. 

 

o Pełne troski o poddanych panowanie królowej Jadwigi.  

o Zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=PoZe_c_i3X4


o 17 lipca 1399 r. śmierć królowej Jadwigi po urodzeniu córeczki.  

o Próba ucieczki z Wawelu.  

o 8 czerwca 1979 r. beatyfikacja królowej Jadwigi przez papieża Jana Pawła II.  

o Ślub królowej Jadwigi z Wielkim Księciem Litewskim Władysławem Jagiełłą.  

o Chrzest Jagiełły.  

o 8 czerwca 1997 r. kanonizacja królowej Jadwigi przez papieża Jana Pawła II.  

o 18 lutego 1374 r. narodziny Jadwigi.  

o Śmierć Ludwika Węgierskiego.  

o Koronacja Jadwigi na króla Polski 

 

Zadanie do wykonania- wybieramy jedno zadanie. 

Zadanie 1 

 

„Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie sześćset lat minęło od twej śmierci w młodym 

wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dy-

nastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień (…), w 

którym Kościół ogłosi uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski (…) za twoją sprawą zjednoczonej z 

Litwą i Rusią: Rzeczypospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień”. 

 

(Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 

Kraków 8 czerwca 1997) 

 

– Co zrobiła królowa Jadwiga dla narodu polskiego? 
 

– Dlaczego zasłużyła na miano Patronki Polski? 
 

– Z jakich dzieł Jadwigi Polacy korzystają do dziś? 

 

Zadanie  2 

 

„Przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po czterech wiekach podjęli misję apostol-

ską i przyczynili się do ewangelizacji i chrztu swoich sąsiadów. Jadwiga miała świadomość tego, że jej 

posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, 

królem Władysławem Jagiełłą. Nad Bałtykiem powstał nowy kraj chrześcijański, odrodzony w wodzie 

chrztu świętego, tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu”. 

 

(Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 

Kraków 8 czerwca 1997) 

 



– Kto dzięki Jadwidze przyjął chrzest? 
 

– W jaki sposób to dzieło Jadwigi trwa do dzisiaj? 

 

 

Zadanie 3 

 

„Dobrze (…) wiedziała Jadwiga, iż wiara poszukuje zrozumienia, wiara potrzebuje kultury i kulturę 

tworzy (…). I niczego nie szczędziła, aby ubogacić Polskę w całe duchowe dziedzictwo (…). Nawet 

swoje królewskie berło oddała uniwersytetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym berłem 

drewnianym. Fakt ten, mając konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie 

insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu i wrażliwość serca dawały jej autorytet i posłuch. Po śmierci jej 

ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to 

szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas 

od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy uniwersytetu w Krakowie – lat, rzec można, 

nieprzerwanej świetności nauki polskiej”. 

 

(Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 

Kraków 8 czerwca 1997) 

 

– W jaki sposób Jadwiga wspierała uniwersytet? 
 

– Jakie duchowe zalety miała Jadwiga? 
 

– Z jakich dzieł królowej Jadwigi Polacy korzystają do dziś? 

 

 



Zadanie  4 

 

„Nadszedł wreszcie czas, że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności 

świętej Pani Wawelskiej. To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, że stałaś 

się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem pomiędzy 

chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha. Na 

Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się i wykładali ci, którzy na cały świat rozsławili imię Polski i tego 

miasta, ze znaw-stwem włączając się w najważniejsze debaty swojej epoki. Dość wspomnieć wielkiego 

rektora krakowskiej Wszechnicy – Pawła Włodkowica, który już na początku XV wieku kładł podwaliny 

pod nowożytną teorię praw człowieka, czy Mikołaja Kopernika, którego odkrycia dały początek nowemu 

spojrzeniu na kształt stworzonego kosmosu”. 

 

(Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 

Kraków 8 czerwca 1997) 

 

– Kto z wybitnych Polaków kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim? 
 

– W jaki sposób rozsławili Polskę? 
 

– Co my zawdzięczamy królowej Jadwidze? 

 

 

Zadanie  5 

 

„Gdybyśmy zdołali nawiedzić średniowieczne szpitale w Bieczu, Sandomierzu, Sączu, na Stradomiu, do-

strzeglibyśmy dzieła miłosierdzia, których wiele podjęła polska władczyni. W nich chyba najwymowniej 

realizowała wezwanie Chrystusa do miłowania czynem i prawdą”. 
 

(Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 

Kraków 8 czerwca 1997) 

 

– W jaki sposób królowa Jadwiga realizowała dzieła miłosierdzia? 
 

– Komu pomagała, organizując szpitale? 



 

 

Zadanie z zeszytu  przesyłamy  do 25 04.2020r. na   adres     zadanereligia@interia.pl 

 

Szczęść Boże! 

 

 

 


