
Święte kobiety
Dopasuj i poznaj

Historia Kościoła katolickiego jest pełna świętych kobiet, które otrzymały oficjalne uznanie za wielkie czyny lub zasługi. Wiele z nich straciło życie w obronie wiary, zaś inne były matkami świętych,
zatroskanymi o religijne wychowanie swoich dzieci. Wiele z tych kobiet zostało uhonorowanych za ich wkład w rozwój Kościoła i ich najbliższej wspólnoty katolickiej.
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dla dzieci Materiały dodatkowe

Teresa z Lisieux Katarzyna SieneńskaHildegarda z Bingen

Święta Teresa Martin 
urodziła się w 1873 roku 

w bardzo pobożnej francuskiej 
rodzinie. Od najmłodszych lat 

marzyła o wstąpieniu do 
klasztoru karmelitanek 

w Lisieux, tak jak jej starsze 
siostry. Udało się jej to 

dopiero, gdy miała 16 lat. 

Wyróżniała się niezwykłą 
prostotą życia i wiary. Jej 

przełożona poprosiła ją o 
spisanie wspomnień z 

dzieciństwa. Do dziś jej „Dzieje 
duszy"są jedną z najbardziej 

znanych lektur. Zmarła na 
ciężką chorobę w wieku 24 

lat. Jest patronką misji 
katolickich.

Święta Brygida żyła w XIV 
wieku i pochodziła z zamożnej 

rodziny szwedzkiej. 
Jej dzieciństwo było 

szczęśliwe i upływało wśród 
przywilejów i luksusu. 

Jej rodzice byli bardzo religijni 
i  dbali o wychowanie dzieci w 

wierze katolickiej. 

W wieku 14 lat Brygida 
została żoną, a później 

matką 8 dzieci. Po śmierci 
męża założyła zgromadzenie 
sióstr brygidek. Sam Pan Jezus 
wiele razy przemawiał do niej 
w wizjach i prosił o odnowienie 

Kościoła. Jest patronką 
Europy, a także wdów.

Matka TeresaBrygida Szwedzka Chiara "Luce" Badano Bernadeta Soubirous

Błogosławiona Chiara 
Badano urodziła się we 

Włoszech w 1971 roku jako 
jedyne dziecko starszych 

rodziców. Od dziewiątego roku 
życia należała do Ruchu 

Focolari. Tam odkryła Pana 
Boga jako Miłość i uczyniła 
Go Ideałem swojego życia.

Gdy miała 17 lat, zachorowała 
na raka. W ciężkiej chorobie 

i wobec czekającej ją śmierci 
była niezwykle spokojna 

i radosna. Całkowicie oddała 
się Panu Bogu, ufając Mu 

nawet pomimo cierpienia i bólu. 
Swoją wiarą zawstydzała 

nawet dorosłych.

Święta Bernadeta żyła w 
XIX wieku i pochodziła 

z ubogiej francuskiej rodziny. 
W czasie zbierania drewna na 

opał w pobliżu groty 
Massabielle, ukazała się jej 
Matka Boża. Te objawienia 

trwały kilka miesięcy 
i wzbudziły wiele sensacji.

Nikt nie wierzył Bernadecie. 
Jednak gdy Matka Boża 

objawiła swoje imię: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie", 

władze kościelne uwierzyły 
jej. Resztę życia Bernadeta 

spędziła w klasztorze 
klauzurowym. Jest patronką 
ludzi chorych i cierpiących.

Święta Hildegarda to 
niezwykła kobieta, która żyła 
w XII wieku. Była dziesiątym 

dzieckiem w rodzinie 
średniozamożnej szlachty 

niemieckiej. Już w wieku 
trzech lat miała pierwszą 

wizję Boga, a gdy miała 15 lat, 
została zakonnicą 

benedyktynką.
Była poetką i lekarzem. 

Sam Pan Bóg przemawiał do 
niej w licznych wizjach. Miała 
odwagę upominać władców, 

biskupów i papieży, że działali 
wbrew woli Pana Boga. 

Napisała ponad 300 listów do 
królów i papieży. Jest 

patronką językoznawców i 
naukowców.

Święta Teresa z Kalkuty 
urodziła się w 1910 roku 
w zamożnej albańskiej 

rodzinie. W wieku 18 lat 
wstąpiła do zgromadzenia 
sióstr loretanek i zaczęła 

uczyć w indyjskiej Kalkucie. 
W 1950 roku założyła 

zgromadzenie Misjonarek 
Miłosierdzia, aby służyć 

ubogim. Jej dzieło rozrosło się 
na cały świat. Zmarła w 1997 
roku. Bardzo szybko została 

uznana za świętą przez 
papieża Franciszka. Matka 

Teresa widziała Pana Jezusa 
w najbardziej ubogich 

i opuszczonych, i o nich 
troszczyła się z 
poświęceniem.

Święta Katarzyna urodziła 
się w XIV wieku we włoskiej 

Sienie w wielodzietnej rodzinie 
mieszczańskiej. Od 6 roku 
życia przeżywała wizje 

Chrystusa, Maryi i świętych. 
Wbrew woli rodziców, którzy 
chcieli wydać ją za mąż, w 

wieku 13 lat została tercjarką 
dominikańską. Poświęciła się 

modlitwie oraz postowi, 
pracowała w szpitalach przy 
ciężko chorych na trąd. Miała 

odwagę upominać księży, a 
nawet papieży, aby żyli 

zgodnie z wolą Pana Boga. 
Jest patronką Europy, a 
także pielęgniarek oraz 

kobiet, które straciły swoje 
dzieci.


