
KSIĘZNA SLĄSKA ŚW. JADWIGA 

Pochodziła z zacnego rodu bawarskich hrabiów Andechs. Otrzymała 
staranne wykształcenie i religijne wychowanie w klasztorze benedykty-
nek. Zgodnie ze średniowiecznymi zwyczajami, już jako 12-letnia 
dziewczyna została wydana za mąż, za wrocławskiego księcia Henry-
ka Brodatego. „Zawierając małżeństwo spełniła bardziej wolę swoich 
rodziców aniżeli swoją wolę” – czytamy w średniowiecznej biografii. 
Przybyła na Śląsk około roku 1186. Dla lepszego kontaktu z poddany-
mi nauczyła się języka polskiego. Jako księżna zyskała wielki szacu-
nek i miłość Ślązaków. Urodziła siedmioro dzieci, ale dojrzałego wieku 
dożyli tylko córka Gertruda i syn Henryk. 
„Ponieważ stan małżeński uważała za dar nieba, żyła w nim bardzo 
świętobliwie. Księciu była wierna w miłości aż do jego nagłej śmierci.  
Po urodzeniu siódmego dziecka wspólnie z mężem złożyli ślub czysto-
ści. Była kobietą z silnym charakterem. Kiedy Konrad Mazowiecki osa-
dził w niewoli księcia Henryka, dla zapobieżenia bratobójczej walce 
osobiście uprosiła uwolnienie męża.                                                                     
Wyprosiła u męża nie tylko fundację klasztoru cysterek w Trzebnicy, 
ale wielu innych kościołów i dzieł charytatywnych. Los nie szczędził jej 
ciosów. Pochowała sześcioro swoich dzieci, w końcu męża.                   
Ukochany syn Henryk Pobożny zginął w bitwie z Mongołami pod Le-
gnicą w 1241 roku. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Trzeb-
nicy, w którym jej córka Gertruda była energiczną przełożoną. Prak-
tycznie żyła jak zakonnica. Średniowieczne zapisy mówią o surowej 
ascezie, którą Jadwiga praktykowała już na dworze. Pozbyła się boga-
tej garderoby i kosztownej biżuterii. Jadała skromnie. Nosiła włosienni-
cę. Chodziła boso. Nawet spowiednik uznał, że te umartwienia idą za 
daleko i wręczył jej buty, z poleceniem, aby je nosiła. Owszem, nosiła 
je ze sobą, ale nie na nogach, tylko na sznurku.  
Zmarła w 1243 roku, pochowano ją 16 października. Kanonizowano 
już w 1267. Stała się patronką wyboru Jana Pawła II (1978 r.). 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Prz 31, 10-13n; Niewiasta, która boi się Boga 
Ref: CHWAL I BŁOGOSŁAW, DUSZO MOJA, PANA 
1Tym 5, 3-10; Wdowy poświęcone Bogu 
Mk 3, 31-35; Prawdziwa rodzina Chrystusa 

 

ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA 



W int. do Ducha św. przez wst. MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski 
z proś. O B. bł., zdrowie dla całej rodziny z ok. 25 r ślubu Anny  
i Piotra Gabryś (TD) 
RÓŻANIEC 
Za + męża Herberta Foks. 

17.30 
 

17.30 
 

ROŻANIEC 
1/ Za Żyjących i ++ z rodziny Tabak  
2/ Za + Elfrydę Wieszołek (od sąsiadów) 

17.10.2016 ; SW. Ignacego z Antiochii 

MSZE ŚWIĘTE 16.10: 7.30 I 10.30; DZIEN PAPIESKI 

ROŻANIEC ( Za Służbę Zdrowia) 
Do MB Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 70 urodzin Henryka Brodziak (TD) 
 

 18.10.2016; św. Łukasza Ew. 

12.00 
 
 

17.45 
18.15 

22.10.2016; św. Jana Pawła II 

Za Parafian 
RÓŻANIEC 
Za + męża Kazimierza, rodziców Jana i Władysławę, teściów Jana i 
Annę, brata Mariana, ++ z rodzin Rączkowski, Wanat, d. w cz. 

 19.10.2016;  
7.00 

17.30 

RÓŻANIEC; 1/ Za + męża Juliana Święconka (1 r.) 
2/ Za + męża Stefana Weintritt, teściów, rodziców Bronisławę  
i Józefa Baran, ++ babcie, dziadków z 2 stron, szw. Augustyna, siostrę 
Jolantę, ++ z rodziny. 

17.00 1/ Za ++ rodziców Gerarda i Małgorzatę Wandzik. 
2/ Za + męża Jana Dyląg, rodziców, teściów, siostrę Annę Breguła, 
brata Krystiana, bratową Hildegardę, ++ bratanków Ryszarda i ks. 
Krystiana, ++ z rodzin Dyląg, Kampa, Gad.  

 20.10.2016, św. Jana Kantego 

21.10.2016; Bł. Jakuba Strzemię 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

17.30 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 
 

15.15 

Za + ojca Reinharda Kluba (4 r.) matkę Urszulę, dziadków 
z 2 stron, ciocie , wujków, pokr. Kluba, Gad, Mudrak, John 
Za wstaw. MB Różańcowej i św. Jana Pawła II z podzięko-
waniem za łaski, z prośba o dalszą opiekę i zdrowie dla zię-
cia Cezarego Kosteckiego z okazji 50 urodzin oraz o opiekę 
B w rodzinie (TD) 
RÓŻANIEC (prowadzą dzieci Maryi) 

 MISYJNA ,XXX ZW. 23.10.; (KOL. NA MISJE) 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W dniu 16 X - zbiórka na Fundusz Stypendialny III Tysiąclecia. 
2. We wtorek - różaniec za Służbę  Zdrowia 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary . Za naprawę krzyża  

procesyjnego, starania o obejście kościoła. 
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek i wtorek po Mszy. 
 5. W poniedziałek o 16:15 spotkanie Dzieci przygotowujących się  

do I Komunii św.  
6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie III gimnazjum. 
7. W czwartek o godz. 15:45 spotkanie Dzieci Maryi, a po Mszy szkolnej 

spotkanie ministrantów i kandydatów. 
8. W piątek o godz. 19:00 spotkanie młodzieży 
9. Prosimy o nie stawianie zapalonych świec obok figur na terenie  

kościelnym. Grozi to pożarem. 
10. W sklepiku do nabycia są znicze Caritas. 
11. Gość Niedzielny: Kardynałowie, jakich jeszcze nie było. Po co nam 

szkoła?. Czarny czas dla życia. Zginanie męskich kolan. Wrócił  
z wojny– o proboszczu z Kalet. Kustosz pamięci wołyńskiej. Cuda 
nieświętej Scholastyki. Biblia w obrazkach, czyli o mozaikach  
z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. 

  

Św. Jadwiga przez całe wieki była jedną z najpopularniejszych 
świętych nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale w całej Europie. 
W jej ukochanej Trzebnicy w dawnym kościele opackim podziw 
budzi bodaj największy w Europie sarkofag wystawiony kobie-
cie. Do czasów Jana Pawła II była jedyną kanonizowaną kobietą 
żyjącą na ziemiach polskich. Już za życia mnich Caesarius pisał 
o niej: „kobieta pod każdym względem czcigodna”. (dalej na s. 4) 


