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Kościół nadaje tytuł świętego osobie, która w sposób wybitny 

realizowała wypływające z wiary wartości i po śmierci była otaczana 

przez innych kultem 

Kult świętych związany jest z przekonaniem, że mogą oni wstawiać 

się za wiernymi u Boga – są orędownikami u Boga  

Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania.  

 ŚWIĘTY 
(hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony)  

     stosowane przez chrześcijan określenie człowieka,  

     który przebywa z Bogiem w niebie.  

    W Nowym Testamencie słowo święty  

    lub święci używane jest pod adresem wszystkich wierzących w 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  

     To pojęcie występuje również w innych religiach.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Albrecht_D%C3%BCrer_003.jpg


Ks. Jan Twardowski 

                          „Trochę plotek o świętych” 

Święci to także ludzie 

a nie żadne gąsienice dziweczki…. 

Święci, bo nie udają świętych…. 

Wierzą w miłość większą od przykazań… 

Stale spieszą się kochać 

Znajdują samotność oddalając się od siebie – a nie od świata… 

Mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety 

Boją się grzechu jak fotela z fałszywą sprężyną…. 

Tak słabi, że przenoszą góry…. 

Potrafią uwierzyć i nie odchodzić 



 

 

 

ŚWIĘTA  ELŻBIETA WĘGIERSKA  

(1207 – 1231) 

patronka dzieł miłosierdzia 

 

Elżbieta urodziła się 7 lipca 1207 r. na zamku Sárospatak na Węgrzech. 

Jej ojcem był król węgierski Andrzej II, a matką Gertruda von Andechts-
Meranien, siostrzenica św. Jadwigi Śląskiej. Ze strony ojca Elżbieta była 

potomkinią węgierskiej rodziny panującej Arpadów 

prowadziła ascetyczny tryb życia, założyła szpital w pobliżu zamku,  

oraz w Marburgu  

po śmierci męża złożyła ślub wdowieństwa i przyjęła habit franciszkański 

 ufundowała szpital w Wartburgu  i Marburgu  

resztę majątku rozdała ubogim  

Żyła w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie - prowadziła działalność 
dobroczynną, modląc się i umartwiając ofiarnie posługiwała chorym i 

biednym  

Elżbieta zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r.,  

mając zaledwie 24 lata,  

a już 27 maja 1235 r. papież Grzegorz IX ogłosił Elżbietę świętą  

 

 

 



JADWIGA ANDEGAWEŃSKA (1374-1399) 

 

 

•Była córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety 

Bośniaczki.   

•* Wychowywana w środowisku kulturalnym 

na dworze w Budzie była starannie wykształcona. 

Miała zamiłowanie do sztuki, muzyki, nauki, a 

także znała języki obce.   

•* w wieku zaledwie 10 lat została koronowana w 

Krakowie na króla Polski  

•* brała udział w rządzeniu państwem, m.in. 

stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, 

której celem była rewindykacja zajętej przez 

Węgrów Rusi Czerwonej. Przyczyniła się także do 

chrystianizacji Litwy  
•Na dworze skupiała elitę kulturalną. Zleciła pierwsze 

w historii Polski tłumaczenie Księgi Psalmów na język 

polski, zachowany po dziś dzień jako Psałterz floriański 

•*  Prowadziła działalność charytatywną i była wrażliwa 

na krzywdę biednych. Fundowała wiele kościołów i 

opiekowała się szpitalami  

•W duchowości łączyła kontemplację z działalnością 

praktyczną, co wyraziła w nawiązującym do 

Ewangelii symbolu dwóch przeplatających się liter MM - 

Marta i Maria - praca i kontemplacja  

 

„ Bez Jadwigi 

 nie byłoby królestwa….”  



Święta Kinga pochodziła z królewskiej rodziny z dynastii 
Arpadów, córka króla Węgier Beli IV  

     i Marii Laskariny 

Jej siostrami były: św. Małgorzata Węgierska oraz bł. 
Jolenta.  

Ciotką Kingi była św. Elżbieta Węgierska, szwagierką bł. 
Salomea, a dalszymi krewnymi św. Jadwiga Śląska i 
św. Agnieszka Praska 

 

żona polskiego władcy Bolesława VI Wstydliwego 

księżna krakowska i sandomierska 

siostra klaryska w Zakonie Świętej Klary w Starym Sączu 

Sprowadziła do Polski sól węgierską, którą zaczęto   

Była fundatorką wielu kościołów,  

m.in. w Bochni i Nowym Korczynie 

 ceniła dzieła sztuki, popierała rozwój muzyki i śpiewu, 
kochała mowę polską 

ŚWIĘTA KINGA 
 (1234 – 1292)  

ORĘDOWNICZKA KULTURY POLSKIEJ  

wydobywać w Bochni i Wieliczce 



  26 marca 1267 r. papież Klemens IV  

  wyniósł na ołtarze Jadwigę Śląską 

Święta Jadwiga Śląska 

1178-1243  

patronka pojednania 

Polaków, Niemców, Węgrów, Czechów 

patronka POKORY 

 

Siostra Gertruda była zoną króla węgierskiego 

Andrzeja II i matką św. Elżbiety Węgierskiej 

Żona Henryka Brodatego, księcia wrocławskiego 

matka Henryka Pobożnego  

córka hrabiego Bertolda IV von Andechs 

 fundatorka kościołów i klasztorów  
„kobieta pod każdym 
względem czcigodna”  

 

                Caesarius 



BŁOGOSŁAWIONA 

JOLENTA HELENA 

1244-1304 

urodzona w Ostrzyhomiu, zmarła w Gnieźnie  
węgierska królewna z dynastii Arpadów, 

księżna kaliska i wielkopolska, 

potem klaryska w Zakonie Świętej Klary, córka 

króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris, siostra świętej 

Kingi  

Poślubiona przez wielkopolskiego księcia Bolesława 

Pobożnego, matka 3 córek, w tym Jadwigi, królowej 

Polski, żony Władysława Łokietka  

 

zajmowała się sprawami publicznymi i gospodarczymi 

Wielkopolski,  była fundatorką wraz z mężem 

klasztorów, szpitali oraz kościołów  

 
Beatyfikowana 13 czerwca 1834 w Gnieźnie z 

polecenia Prymasa Polski Abp Marcina Dunina. 

 

 

 



 

 

ŚWIĘTA  MAŁGORZATA  
WĘGIERSKA 

1242-1271 

 

cnota czystości 

córka króla Węgier Beli IV 

i cesarzówny Nikai Marii 

Laskaris, ofiarowana przez 

ojca Bogu z intencją 

uratowania Węgier z 

najazdu tatarskiego  

dominikanka, mistyczka, 

stygmatyczka  

Pracowała głównie z chorymi zakonnicami jako 

infirmerka. Oddawała się ciężkiej pracy. 

Beatyfikowana w 1789, kanonizowana w 1943 roku 

została przez papieża Piusa XII.  W ikonografii 

przedstawiana jest jako mniszka, z lilią, czasem z 

koroną u stóp (odrzuciła bowiem wielu monarchów, 

starających się o jej rękę, m.in. Karola 

Andegaweńskiego i Bolesława Pobożnego), w 

płaszczu pokrytym gwiazdami . Jej imieniem 

nazwana jest słynna wyspa Małgorzaty na Dunaju w 

Budapeszcie (Węgry). Na wyspie do dziś istnieje 

źródło św. Małgorzaty, którego woda posiada moc 

uzdrawiającą.  

 

https://www.deon.pl/donacja/


Ks. Jan Twardowski „Przezroczystość” 

 

Modlę się Panie, żebym nie zasłaniał 

Był byle jaki 

ale przeźroczysty 

żebyś widział przeze mnie … serce co w liście wzruszenie rysuje  

mrówkę, która widzi tylko rzeczy wielkie 

miłość jak odległość trudną do przebycia 

zło z którym biegnie cierpienie niewinne 

Aby już tylko Ciebie było widać 

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość-te trzy: 

 z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 1-13) 

 



Pwt, 30, 15-20 

 

kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie 

więc życie, abyście żyli wy i wasze 

potomstwo…  

 


