
Uroczystość św. Jadwigi jest w Kościele dla nas dniem szcze-
gólnym. Księżna śląska przez całe wieki była jedną z najpopu-
larniejszych świętych nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale 
w całej Europie. W jej ukochanej Trzebnicy w dawnym ko-
ściele opackim możemy podziwiać chyba największy w Euro-
pie sarkofag wystawiony kobiecie. Nie bez emocji wspomi-
namy, że jest patronką wyboru pierwszego Polaka na Stolicę 
Piotrową, zresztą do czasów Jana Pawła II była jedyną kano-
nizowaną kobietą żyjącą na ziemiach polskich. Już za życia 
mnich Caesarius pisał o niej: „kobieta pod każdym względem 
czcigodna”. Św. Jadwiga jest nam znana, wiemy że urodziła 
się w Bawarii (ok. 1174 r.), że w trzynastym roku życia poślu-
biła księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro 
dzieci, że otaczała troską ubogich i chorych, dla których fun-
dowała szpitale, zaś po śmierci męża schroniła się w klaszto-
rze w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 r. Z licz-
nych biogramów i opracowań możemy dowiedzieć się dużo 
więcej szczegółów z jej życia, ale myślę, że bardzo ubogaca-
jące jest spojrzenie na cechy jej duchowości, które w ciągu 
wieków podkreślał Kościół poprzez oficjalne modlitwy de-
dykowane na jej liturgiczne święto w formularzu mszalnym.
Trzeba najpierw zauważyć, że w przypadku większości świę-
tych używa się modlitw z formularzy wspólnych, np. o mę-
czennikach, o pasterzach, czy o pełniących dzieła miłosier-
dzia. Formularz na dzień św. Jadwigi, który pojawił się już 
w połowie XIV w., zawiera własny „pełny zestaw”: antyfonę 
na wejście, kolektę, modlitwę nad darami, własną prefację, 
antyfonę na Komunię oraz modlitwę po Komunii. 
Antyfona na wejście jest wersetem z Księgi Rodzaju: „Wyjdź 
z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca, do kraju, który 
ci ukażę, a uczynię sławnym twoje imię". Tekst ten dosko-
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Ciesz się, ziemio śląska,
Raduj, cały kraju,
I wysławiaj Boga

Za Jadwigę świętą.
Hymn z Liturgii Godzin

nale przypomina dzieje życia św. Jadwigi. 
Jak kiedyś patriarcha, wyszła ona z ziemi 
rodzinnej (Bawarii) i udała się do kraju, 
który mógł się jej wydawać obcy. Żądania 
Bożego dopatrywała się w woli rodziców, 
która dla niej była święta. Potem, miłując 
zawsze wolę Bożą, pokochała także swą 
ojczyznę. Z jak najlepszą wolą służyła jej 
dobru, nie zważając na trafiające się prze-
ciwności, a było ich nie mało. Z siedmiorga 
dzieci aż czworo zmarło w dzieciństwie. 
Oprócz dwóch synów w życie dorosłe we-
szła jedna córka, Gertruda, jedyne dziecko, 
które przeżyło matkę. Znana jest po-
wszechnie wypowiedź św. Jadwigi o synu, 
gdy dotarła do niej wiadomość o jego bo-
haterskiej śmierci: „Dziękuję Tobie, Panie 
Boże, że byłeś taki dobry dla mnie i dałeś 
mi takiego syna, który jak dobre dziecko, 
za życia zawsze mnie kochał, szanował i ni-
gdy w żaden sposób nie zasmucił”.
Niezwykle wymowna jest także kolekta na 
uroczystość św. Jadwigi Śląskiej: „Wszech-
mogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim 
natchnieniom święta Jadwiga usilnie za-
biegała o pokój i pełniła dzieła miłosier-
dzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za 
jej przykładem starali się o pokój i zgodę 
między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących 
niedostatek”. Modlitwa ta mówi o cier-
pliwości i pokorze Jadwigi. Jest w niej na-
wiązanie do pewnego wydarzenia z życia 
Świętej. Legenda mówi, że jej mąż Henryk 
dostał się do niewoli i obolały od ran po-
zostawał u Konrada, księcia kujawskiego. 
Nie mogąc uwolnić księcia na drodze po-
kojowej, rada uznała, że uczynią to za po-
mocą oręża przy użyciu oddziałów wojsko-
wych z ludu śląskiego. Jadwiga przeraziła 
się, że chrześcijanie będą walczyć między 
sobą, by zadać przeciwnikowi klęskę i wy-

lać morze krwi, i wobec wszystkich oznaj-
miła, że sama pójdzie na spotkanie z prze-
ciwnikiem, który uwięził jej męża. Konrad, 
ujrzawszy Jadwigę, jakby na widok aniel-
skiego oblicza nagle strwożony i przejęty 
lękiem, zupełnie zrezygnował ze swej nie-
ugiętej dotychczas wrogości, przystąpił 
do ugody i uwolnił księcia. Od najmłod-
szych lat Jadwiga była zwrócona ku do-
skonałości. Miała zawsze współczucie dla 
cierpiących. Podczas uroczystej kanoniza-
cji w Viterbo w 1267 r. papież Klemens IV 
wskazał na Jadwigę jako na godny przykład 
do naśladowania, gdy chodzi o praktyko-
wanie czynnej miłości bliźniego. Kolekta 
zaznacza, że te decydujące o świętości Ja-
dwigi jej postawy powinniśmy naślado-
wać. Urzeczeni przykładem Jadwigi bła-
gamy więc, abyśmy potrafili zdobyć się na 
podobne gesty i podobne patrzenie. 
Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze 
prefacja o św. Jadwidze Śląskiej (w Mszale 
polskim Jadwiga jest jedyną świętą – obok 
Matki Bożej – z własną prefacją), która 
podkreśla przymioty jej duchowości: „Ona 
była niewiastą mężną, roztropną i tro-
skliwą matką ludu. Otwierała hojne dło-
nie dla ubogich i brała biednych w opiekę. 
Kierowana przez Ducha Świętego wyrzekła 
się ziemskiego panoszenia i światowego 
przepychu z miłości do ukrzyżowanego 
Zbawiciela. Stała się służebnicą wszyst-
kich i zostawiła Kościołowi świetlany przy-
kład pokory. Z pomocą Twojej łaski mężnie 
przeszła z ziemskiego wygnania do wiecz-
nej ojczyzny i otrzymała wieniec zwycię-
stwa, przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa”. Ta pełna entuzjazmu i radosnych 
uniesień modlitwa dziękczynna, sławi bo-
haterstwo świadectw składanych Chrystu-
sowi przez naszą Patronkę.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

16 października – Niedziela XXIX Zwykła — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 8.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 26. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodzi-

ców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Henryka i Gerharda 
oraz † szwagra Adolfa

 10.30 – za † Jerzego Skórę w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców, †† rodzeń-
stwo, †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-

cych i pokój wieczny dla zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty 
[ofiarowana od związków zawodowych]

17 października – poniedziałek — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Andrzeja Smolińskiego, † jego żonę Marię, † syna Ryszarda, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 października – wtorek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka, †† te-

ściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 października – środa
 7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

20 października – czwartek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 70. 
rocznicy urodzin

21 października – piątek— wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, † męża Rudolfa, †† te-

ściów, † siostrę, †† braci, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe – codziennie o godz. 17.30.
 ▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi. 
 ▪ Również w środę (19 października) przewodniczący Starego Osiedla zaprasza na  

ogólne zebranie dla mieszkańców, które odbędzie się o godz. 18.00 w budynku 
samorządowym „Gołębnik”.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi. Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się na spotka-
nie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Mariannę Kubat, lat 87 
(w naszej parafii mieszkała u swoich córek przy ul. Pionierów i Wolności, pogrzeb 
odbędzie się we wtorek, o godz. 13.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

22 października – sobota — wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
 16.00 – chrzest: Paul Sołtau
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Tadeusza Zawadę, †† rodziców, †† dziadków, †† siostry, 

†† braci, †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 października – Niedziela XXX Zwykła 
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† dwóch braci Henryka i Ger-

harda, † szwagierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy i Zygmunta 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

  – chrzest: Laura Wiktoria Kliś
 14.00 – chrzest: Emilia Kowolik
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony i Józefa z oka-
zji 25. rocznicy ślubu oraz za † męża Jerzego Wiktor w 33. rocznicę 
śmierci, †† rodziców Annę i Jerzego Koppa, †† teściów i dziadków 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące


