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     Wyjątkowo w środę, dnia 19 
września bm. zebrali  się po wakacyjnej 
przerwie członkowie Akcji Katolickiej, 
działającej przy naszej Parafii. 
Tradycyjnie Spotkanie rozpoczęło się 
kontemplacją Pisma  Świętego (tym 
razem przypowieść o nieuczciwym  
rządcy - św. Łukasz 16,10-13). 
Głównym, stricte religijnym punktem 
Spotkania był wykład kol. Elżbiety 
Cymerys: "Jaka jest nasza wiara? W co 
wierzę? Komu wierzę" Jak wierzę? , 
będący jednocześnie częścią składową 
relacji ze zjazdu rejonowego Akcji 
Katolickiej w  Swarzędzu, 
przygotowanego w imponujący sposób, 
głównie przez tamtejszą młodzież szkół 
średnich. W wywiązanej dyskusji 
zwracano uwagę na potrzebę, by w 
sposób indywidualny odpowiedzieć 
sobie na pytanie : czy naprawdę wierzę 
w Jezusa, który jest w Eucharystii, czy 
wchodzę w osobistą relację z Bogiem, 
czy regularnie chodzę do kościoła, 
odmawiam modlitwę ? Czy nie 
wstydzę, nie obawiam się dawać  
świadectwa  swej wiary, przyzwalając 
na jej coraz częstsze ośmieszanie,  
wypaczanie, spłycanie, niekiedy wręcz  
bluźnierstwa ?  Podkreślano, że wiarę 
można tylko pogłębiać poprzez osobiste 
relację z Bogiem, które nie mogą być 
zastąpione płytkimi formułami czy 
zadowoleniem z formalnego 
przestrzegania zasad religijnych. 
Podkreślano w dyskusji, że pragnienie 
Boga jest wpisane w serce człowieka,  
jest więc czymś naturalnym  dla 
człowieczeństwa, w potrzebie 
doskonalenia         i bycia lepszym. Za 
ważną sprawę uznano pamięć o dacie 
chrztu, z czym nie bywa najlepiej.  
Wspomniano przy tej okazji bł. Jana 

PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ 

 
Pawła II, który przy wadowickiej 
chrzcielnicy zauważył, że …" tu się 
wszystko zaczęło ". Na zakończenie 
cytowano z Pisma św. te  fragmenty, 
które często dowodzą  o 
uzdrowicielskiej  sile wiary  i szczęściu 
z jej posiadania. Jednakże łaska 
otrzymanej wiary nie jest dana raz na 
zawsze. Zaprzestanie chęci jej 
pogłębiania, bycia w bliższej relacji z 
Bogiem prowadzi do jej spłycenia, 
wręcz zatracenia i zawsze zwiększa 
podatność  na  zdradliwe podszepty 
szatana, z którymi przecież mamy stale 
do czynienia. 
    W następnych punktach Spotkania 
omówiony został plan działania na 
najbliższe miesiące,    a także - w zarysie 
-  na przyszły rok. Położony został 
nacisk na sposób i formę 
zaangażowania Akcji Katolickiej w 
organizację parafialnego odpustu 
parafialnego, uczczenia Święta 
Niepodległości, uczestnictwa w liturgii 
niedzielnej itd. Omówiono także 
sprawę organizacji, redakcji i 
dystrybucji gazetki "Jadwisia", która od 
początku nowego roku szkolnego  
będzie wydawana niejako pod 
patronatem parafialnego oddziału Akcji 
Katolickiej. Dostrzeżono potrzebę, by 
działalność Akcji Katolickiej weszła 
głębiej i na stałe do świadomości 
Parafian. Ustalono kolejny  termin 
Spotkania - tradycyjnie trzeci czwartek 
miesiąca, tj.17  października. 
Członkowie Akcji Katolickiej zapraszają 
jak zwykle do wstępowania w Jej 
szeregi. .Zawsze na Chwałę Pana i dla 
dobra Ojczyzny.  

Parafialny Odział Akcji 
Katolickiej 
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Wśród wonnych ziół - Święto  Wniebowzięcia Maryi Panny 
 
     W czwartek 15 sierpnia Chrześcijanie w całej Polsce 
i wielu innych krajach obchodzili Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie 
zwane Matki Boskiej Zielnej - patronki ziemi i roślin. 
Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i 
zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i 
plonów. 

Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłosił papież Pius 

XII  w 1950 roku. Święto to, jest obchodzone w 

Kościele od V wieku i jest jednym z najważniejszych 

maryjnych uroczystości w roku. Od zarania dziejów 

chrześcijańskich mówiono, że Maryja usnęła i 

apostołowie złożyli ją w dolinie. Wśród nich nie było 

niewiernego Tomasza, który dotarł trzy dni później i 

poprosił apostołów o otworzenie grobu, by mógł 

pożegnać się z Maryją. Nie znaleziono wówczas ciała, 

a wiele pięknych kwiatów, stąd tradycja, którą znamy 

w postaci Święta Matki Boskiej Zielnej. Dzień ten, jest 

kulminacją licznych pielgrzymek pieszych, które 

spotykają się na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Każdego roku bierze w nich udział ok. 250 tys. 

pątników z całej Polski. Święto Matki Boskiej Zielnej 

w Polsce często wiąże się z dożynkami, w tym dniu 

chrześcijanie oddają w opiekę  Maryi coroczne  plony, 

cały  dorobek i domostwa. W naszej Parafii 

Członkowie Zespołu Caritas prężnie przygotowywali 

się do nadchodzącego 
 
      
 
 
 
    

 

święta, już od wtorku zbierano rośliny i zboża 
spośród okolicznych pól i łąk oraz zakupiono część 
kwiatów, w celu uczynienia wiązanek jeszcze 
piękniejszymi. W środę od godziny 10.00  
kilkunastoosobowa grupa Parafian(w tym członków 
Caritas), wyposażonych  w cierpliwość, dobry humor 
i zapał do pracy rozpoczęła modlitwą „twórcze 
działania” na rzecz osób potrzebujących. Dzięki 
ofiarności wielu innych członków naszej „Wspólnoty” 
wśród woni ziół powstawały prawdziwe małe 
arcydzieła. Wiązanki przyozdabiano  miętą, bazylią, 
jarzębiną oraz zbożami i kwiatami z Wielkopolskich 
pól i łąk. Atmosfera panująca wśród zgromadzonych 
była przesycona modlitwą i radosnym śpiewem ku 
czci Matki Bożej. Oczywiście należało się uzbroić 
również w ostre narzędzia typu sekator czy nożyce, a 
jakże- bez nich przygotowanie wiązanek byłoby 
„nieomalże” niemożliwe. Prace wolontariuszy 
zakończyły się o koło godz. 15.00, jeszcze tylko 
solidne uporządkowanie pomieszczeń i 
podziękowanie Matce Bożej  za pomoc jakiej 
doznawaliśmy w trakcie pracy! 
W dniu Święta Matki Boskiej Zielnej wiązanki 
wyłożone przed kościołem, spotkały się z dużym 
zainteresowaniem parafian  licznie przybywających 
na Msze Święte. Nie żałowano datków na pomoc dla 
osób najbardziej potrzebujących w Naszej Parafii. 
                                                                                                      
Dorota Bernad 
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Obowiązek przebaczenia; Służyć 
pokorą 
Łk 17,5-10 

 
5 Apostołowie zwrócili się do Pana: "Dodaj nam wiary". 6 Pan 

odpowiedział: "Gdybyście mieli wiarę [choćby taką] jak 

nasienie gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się 

i zasadź się w morzu", i posłuchałaby was. 7 Jeśli ktoś z was 

ma sługę, który orze albo pasie bydło, to czy kiedy on 

przyjdzie z pola, powie mu: "Zostaw wszystko i siadaj tu 

zaraz do stołu"? 8 Czy raczej nie powie mu: "Przygotuj mi 

coś do jedzenia. Przebierz się i obsługuj mnie, aż się najem i 

napiję, a potem ty zjesz i napijesz się?" 9 Czy winien jest 

słudze wdzięczność za to, że wykonał rozkazy? 10 Tak i wy 

mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy: 

"Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było 

do wykonania jako nasz obowiązek"". 

 

STÓŁ SŁOWA BOŻEGO 

 

1 października:    św. Teresy, św. Remigiusza 

2 października:    św. Aniołów Stróżów 

3 października:    św. Jana z Dukli 

4 października:    św. Franciszka z Asyżu 

5 października:    św. Faustyny Kowalskiej 

6 października: XXVII Niedziela Zwykła (Łk 17,5-10) 
św. Brunona 

7 października:       NMP Różańcowej 

8 października:    św. Pelagii 

9 października:    bł. Wincentego Kadłubka 

10 października: św. Dionizego 

11 października:   św. Aleksandra 

12 października: bł. Jana Beyzyma 

13 października:   XXVIII Niedziela Zwykła ( Łk 17,11-19 )bł. 
Honorata Koźmińskiego 

14 października:  św. Małgorzaty 

15 października:   św. Teresy Wielkiej 

16 października:   św. Jadwigi Śląskiej    

17 października:   św. Ignacego 

18 października:   św. Łukasza Ewangelisty 

19 października:   św. Pawła 

20 października:   XXIX Niedziela Zwykła (Łk 18,1-8 )św. 
Jana Kantego, św. Ireny 

21 października:  św. Urszuli, bł. Jakuba Strzemię 

22 października:   św. Filipa 

23 października:   św. Jana Kapistrana 

24 października:   św. Antoniego  

25 października:   św. Darii 

26 października:   św. Lucjana, św. Ewarysta 

27 października:   XXX Niedziela Zwykła ( Łk 18,9-14 ) 

św. Sabiny 

28 października:  św. Szymona Apostoła 

        św. Judy Tadeusza Apostoła 

29 października:   św. Felicjana 

30 października:   bł. Benwenuta Bojani 

31 października:   św. Krzysztofa, św. Alfonsa 

 

Z KALENDARZA 

LITURGICZNEGO 

 

 

  

  

Październik 2012 

 

Najsmaczniejsze buty świętej Jadwigi 
     W związku ze zbliżającym się Odpustem 
Parafialnym, organizujemy konkurs na 

,,Najsmaczniejsze buty świętej Jadwigi.”Tego 
rodzaju pieczywo jest dobrze znane w literaturze 
wspominającej Świętą. Pieczone w kształcie 
podeszwy buta, było rozdawane biednym w 
Trzebnicy w dniu św. Jadwigi. Jednak nie zachował 
się oryginalny przepis, pewnie zaginął. Ten niżej 
zamieszczony zaadoptowano z innego źródła. 
Ciasto:  125ml letniego mleka, 4 łyżki cukru, 1 
łyżeczka drożdży, 1 cytryna, 250g mąki, 4 łyżki 
masła, szczypta soli, 1 jajko.                                                                                                                                                   
Polewa:2 łyżki kwaśnej śmietany, 1 żółtko, cukier 
Zmieszać pół objętości mleka z łyżeczką cukru i 
drożdżami. Pozostawić do wyrośnięcia. Zetrzeć pół 
skórki cytryny. Zmieszać ją z pozostałymi 
składnikami i wcześniejszą mieszanką drożdży i 
mleka po wyrośnięciu, wyrabiać aż powstanie 
gładkie ciasto. Można dodać jeszcze trochę mąki lub 
mleka, żeby ciasto miało właściwą elastyczność.                                                                                                                         
Pozostawić tak przygotowane ciasto do wyrośnięcia 
na 45 minut, pokroić je na 10 małych kół i 
uformować z każdego kształt podeszwy buta. 
Ułożyć na natłuszczonej powierzchni i pozostawić 
do wyrośnięcia ok. 20 min. Piec w temperaturze 200 
stopni przez ok. 20 min. 5 minut przed 
zakończeniem pieczenia polać każdą bułeczkę 
mieszaniną śmietany i żółtka. Posypać cukrem Z 
porcji wychodzi ok. 16 sztuk z czego 2 sztuki 
przynosimy na konkurs w sobotę 12 lub niedzielę 
13 października do godziny 11.00 do zakrystii.                         
Przepis podano za : Gotuj ze świętymi – E. 
Schuegrafa 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 2012 

N Pn Wt Śr Cz Pt So 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

       

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W październiku zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Od poniedziałku do soboty dla młodzieży i 

dorosłych po wieczornych Mszach św. W niedziele Nabożeństwa Różańcowe prowadzone przez 

Wspólnotę Żywego Różańca o godz. 7.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na 

godz. 16.00. Prowadzenie nabożeństw popołudniowych: poniedziałki kl. I i II, wtorki kl. III, środy kl. 

IV, czwartki kl. V, piątki kl. VI.  

 

X 2013 

We wtorek 01.10.2012 r. o godz. 16.00 celebracja różańcowa z poświęceniem różańców dla dzieci klas 

III. 

 

1 X 2013 

W środy o godz. 17.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 
X 2013 

W I czwartek miesiąca  od godz. 17.15 Godzina Święta – modlitwa w intencji powołanych do 

wyłącznej służby Bożej. 

 

3 X 2013 

W I piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 15.00 do 18.00. O godz. 

18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. Odwiedziny chorych przez ks. 

Proboszcza od godz. 8.30. 

 

4 X 2013 

W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a po 

wieczornej Mszy św. odprawianej w intencji Parafialnego Zespołu Caritas oraz wszystkich z nim 

współpracujących, adoracja Najświętszego sakramentu do godz. 20.00, wspomnienie św. Faustyny 

Kowalskiej. Na zakończenie Apel Jasnogórski. Odwiedziny chorych przez ks. Wikariusza od godz. 

8.30. 

 

5 X 2013 

W niedzielę 06.10.2013 r., zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego Franciszka i postanowieniem KEP, 

przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla Syrii 6 X 2013 

Jadwisia 
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   W tej części gazetki możecie 
przeczytać Państwo o 
bieżących wydarzeniach w 
naszej Parafii.  
 
Zarazem zachęcamy do 
czynnego udziału w życiu 
Kościoła. 

Poniżej tabeli możecie 
Państwo znaleźć 
miesięczne podsumowanie  
(ilość chrztów, zawartych 
małżeństw oraz zgonów).  



 
 

 

WYDARZENIA MIESIĄCA DATA 

W poniedziałek 07.10.2013 r. o godz. 16.00 celebracja różańcowa dla dzieci klas I i II. 

 

7 X 2013 

W niedzielę 13.10.2013 r. Dzień Papieski, przed kościołem zbiórka do puszek na Fundusz Dzieła 

Nowego Tysiąclecia. O godz. 20.00 Nabożeństwo Fatimskie, rozpoczynające Triduum przed odpustem 

parafialnym. 

 

13 X 2013 

W poniedziałek 14.10.2013 r. po Mszy św. o godz. 18.00 Koncert Organowy w wykonaniu pana 

Szymona Tritta. 

 

14 X 2013 

We wtorek 15.10.2013 r. całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. 15 X 2013 

W środę 16 października przypada wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszej parafii. O 

godz. 18.00 uroczysta Suma Odpustowa, której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prob. 

Mirosław Nowak. 

 

16 X 2013 

22.10.2013 r. Światowa Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Miłosierdzia. Przed kościołem 

zbiórka do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne. 

 

22 X 2013 

Sakramenty św. we wrześniu 2013 r.: chrzty: 2, śluby: 2. Pogrzeby: 5. 

 

IX 2013 

  

  

  

 

KOMUNIKATY PARAFIALNEGO 
ZESPOŁU CARITAS 

 
Zbiórka odzieży dziecięcej i młodzieżowej 
    Wychodząc naprzeciw coraz większym 
potrzebom, nasz Parafialny Zespół Caritas 
zorganizował we wrześniu zbiórkę odzieży 
dziecięcej i młodzieżowej celem przekazania jej 
rodzinom potrzebującym. 
Pomysł zbiórki odzieży powstał w ubiegłym roku 
przy okazji przekazywania dzieciom paczek pod 
choinkę. Mieliśmy wtedy pewną nadwyżkę paczek i 
pewną ilość odzieży dziecięcej. Te paczki i odzież 
przekazaliśmy ubogim rodzinom w Otorowie. 
Ponieważ odzież okazała się  przydatna i 
obdarowane rodziny były bardzo wdzięczne. wtedy 
powstał pomysł tej zbiórki.   
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      Również w rozmowach z rodzinami  naszej parafii, będącymi w trudnej sytuacji materialnej, doszliśmy do 
wniosku, że pomoc w postaci odzieży byłaby im bardzo przydatna szczególnie dla dzieci i młodzieży.  
Z drugiej strony wiadomo, że dzieci szybko wyrastają z odzieży, nie zdążywszy jej zniszczyć. Często ubranka 
dziecięce pozostają w dobrym stanie, ale są już za małe. Parafianie okazali zrozumienie tej akcji i chętnie przynosili 
tobołki z odzieżą, składając je do specjalnego kosza, ustawionego w przedsionku kościoła. W niedzielę przed każdą 
Mszą Św. kosz napełniał się całkowicie. Razem uzbierała się tej odzieży duża góra co widać na zdjęciu. 
Tą drogą składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać.      
 
Kaziemierz Kasperek                                                                              
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Zespół Caritas Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej składa:  
Serdeczne Bóg Zapłać 
 za wszystkie złożone ofiary na rzecz pomocy Bliźnim. Za poświęcony czas, za poranione i trwale zabrudzone dłonie 
przy zbieraniu i dostarczaniu plonów naszej ojczystej ziemi, za wszystkie trudy pracy i modlitwy wspierające nasze 
charytatywne działania. Dziękując wszystkim ofiarodawcom, jednocześnie polecamy  „Dobroci Waszych Serc” nasze 
przyszłe działania.  
A może Ty Drogi Parafianinie następnym razem przyłączysz się do nas? 
Miłość to taki dar od Boga, który dzieląc wśród bliźnich, nieustannie mnożymy!  

 

 

Wycieczka do Dębek 
W dniach 17.08.13 – 24.08.13 dzieci, młodzież oraz parę osób starszych z naszej parafii wybrało się pod 

opieką pani Anny Jęsiak, Ilony Majewskiej i Anny … do Dębek. Na wyjeździe panowała miła atmosfera. Byliśmy 
zakwaterowani w Ośrodku Charytatywno-Wypoczynkowym – „Gwiazda morza”. Zwiedziliśmy wiele 
nadmorskich miast, takich jak: Gdynia, Łeba czy Jastrzębia Góra. W śród wielu atrakcji i zabaw umieliśmy 
znaleźć czas na modlitwę. Mile wspominamy ks. Pawła, który przybywał wraz z nami w ośrodku. Celem 
wyjazdu był odpoczynek, ale mogliśmy także poćwiczyć język angielski. Pani Ilona opowiedziała nam wiele 
ciekawych rzeczy na temat otaczającej nas, pięknej przyrody. Trudno nam było opuścić to wspaniałe miejsce, 
Dębki. 

Przemysław Baranek 

 

„Racjonalne podstawy wiary” Teksty publikowane na łamach „Miłujcie się!” 
 

     Z pewnością wszystkim nam – katolikom – kiedyś przyszło do 
zastanowienia się nad kwestią „co przemawia za moją wiarą w 
Boga?”. I na pewno niejednemu z Was przyszło dyskutować na 
ten temat z różnymi ludźmi. Wierzymy w Boga, Ojca 
Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi… O tym mówi 
nasze wyznawanie wiary podczas każdej co niedzielnej Mszy 
Świętej. No dobrze, ale czy to są tylko słowa, tekst, który 
wypowiadamy? Mówimy go świadomie, czy całkiem bezwiednie 
wymawiamy go z całym Kościołem? Co oznacza, że wierzę w 
Boga, Ojca Wszechmogącego? Co przemawia za tym, że wierzę? 
Wiara powinna być poznawana zarówno sercem, jak i rozumem. 
Jeśli jednak opiera się tylko na jednym z nich, trudno mówić o 
poznaniu Boga wszystkimi dostępnymi człowiekowi 
możliwościami. W książce przedstawiono rozumowe i naukowo 
potwierdzalne argumenty za istnieniem Boga. Tylko ktoś, kto 
będąc naukowcem lub zapoznając się z rzetelnymi pracami 
naukowców nie chcąc poznać Boga, pozostaje ślepy Teoria 
ewolucji? Czyżby przypadkiem nadal nie pozostaje  t e o r i ą ?  

Według niej, życie powstało z zaistnienia przypadkowych 
..powiązań. 

 

    To tak, jakby tornado przeszło przez złomowisko i po jego przejściu miał powstać gotowy do startu boeing. 
Możliwe? Raczej nie… Argumenty dotyczące braku naukowego (i uczciwego!) potwierdzenia prawdziwości 
teorii ewolucji znajdziecie w rozdziale „nauki przyrodnicze”. Drugi rozdział książki to „rzeczowe dowody 
wiary”, w którym opisano naukowo potwierdzalne dowody 
przemawiające za wiarą. I tak, napisano m.in. o Całunie Turyńskim, Chuście z Manoppello, Cudzie w Sokółce, 
fragmentach Ewangelii odnalezionych przez archeologów, które datowane są na I w. n.e. (a więc spisane 
bezpośrednio przez Ewangelistów!), i które zgadzają się obecnym Pismem Świętym. Naukowo potwierdzonych 
dowodów jest wiele. Wszystkie są spójne i przemawiają za wiarą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi… Zarówno wierzącym jak i niedowiarkom…. Polecam! 
Monika Kaszkowiak 
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Zapraszamy 
do witryny 

naszej Parafii! 

Adres: 

www.jadwigaslaska.pl 

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

Św. Jadwiga Śląska- Przy sarkofagu Patronki naszej Parafii 

 

  

 

 

     Wracając  przez Wrocław z pobytu 
na południu Polski czy przeciwnie, 
udając się do tych pięknych rejonów 
naszego Kraju nie sposób przejeżdżać 
obok odległej o 150 km od Poznania 
Trzebnicy. Warto nieco zboczyć z 
obwodnicy tego miasta i zwiedzić XIV 
wieczne Sanktuarium patronki naszej 
Parafii,  św. Jadwigi Śląskiej  czyli 
piękny zespół klasztorny wraz  z 
bazyliką pod wezwaniem św. Jadwigi i 
św. Bartłomieja. Jadwiga urodziła się 
ok. 1180 r. w Andechs w książęcej 
rodzinie bawarskiej, cieszącej się 
znaczącymi, nawet królewskimi 
koligacjami. Wczesną młodość spędziła 
Jadwiga w klasztorze w Kitzingen  

 k. Wurzburga, gdzie uczyła się pisania, czytania, śpiewu, łaciny, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, pielęgnowania chorych itp. W wieku 12 lat została 
wydana za mąż za śląskiego księcia Henryka I ( od 1233 r. także księcia 
wielkopolskiego). Jadwiga urodziła siedmioro dzieci, m.in. poległego w walce z 
Mongołami w 1241 r. pod Legnicą Henryka Pobożnego, księcia śląskiego, 
krakowskiego i wielkopolskiego, uważanego za przyszłego króla Polski. Po 19 
latach - podobno niezbyt szczęśliwego małżeństwa - mając ok. 35 lat złożyła 
zgodnie wraz  z mężem Henrykiem śluby czystości ( na pamiątkę tego ślubu 
Henryk zapuścił brodę, od której otrzymał przydomek Brodaty ). Po śmierci Męża 
w 1238 r. zamieszkała w klasztorze w Trzebnicy, ufundowanym jeszcze  w 1202 
roku przez Henryka Brodatego. Mimo namów przeoryszy Gertrudy (swej córki) 
księżna-wdowa Jadwiga  - nie czując powołania - odmówiła wstąpienia do 
klasztoru, pomimo że w praktyce wiodła takie właśnie życie. Zamieszkała w małym 
domku, wybudowanym specjalnie dla niej przy klasztorze ( zburzono go dopiero w 
XIX w.) Jadwiga Śląska była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a 
jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Oprócz fundowania wielu 
kościołów   i klasztorów prowadziła działalność dobroczynną, zakładała szpitale, 
szkółki, pomagała chorym oraz ubogim. Przede wszystkim jednak  Księżna 
zasłynęła z niezwykłej pobożności, pokory, czystości i bezwarunkowej zgody z 
Bożą wola. Na  wolą Bożą. Na przykład do lamentującej synowej Anny po śmierci swego syna Henryka Pobożnego powiedziała: " 

To jest wolą Bożą i musi nam się podobać to, czego Bóg chce i to, co się Bogu podoba". Jadwiga Śląska żyła długo - 
jak na ówczesne czasy - ok. 70 lat. Zmarła w opinii świętości dnia 14 października 1243 r. ok. godziny siedemnastej, a 
więc prawie dokładnie 770 lat temu. Pochowana została w dniu 16 października w kościele klasztornym pod 
ołtarzem Jana Chrzciciela. 20 lat później szczątki Zmarłej przeniesiono do specjalnie wybudowanej ku Jej czci kaplicy. 
Starania o kanonizację rozpoczęły się wkrótce po śmierci. 24 lata później, dnia 26 marca 1267 r. została 
kanonizowana, a część jej relikwii przeniesiono do opactwa w Andechsie. Kilka miesięcy później, w dniu 15 
października 1267 r. w Viterlo papież Klemens IV umieścił imię Jadwigi w wykazie świętych. W 1680 r. papież 
Innocenty XI - na prośbę Jana III Sobieskiego - rozszerzył kult Jadwigi Śląskiej na cały Kościół Katolicki. W tym też 
roku szczątki  Świętej powtórnie przeniesiono, już do okazałego, barokowego sarkofagu, w którym spoczywają do 
dziś. Sarkofag wykonany jest z czarnego i różowego marmuru. Poza Polską i Niemcami kult św. Jadwigi istnieje 
również w Austrii, Czechach oraz na Węgrzech. Uznawana jest za patronkę Polski, Śląska i archidiecezji śląskiej, a 
także m.in. Andechs, Berlina, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
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Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia. Jest także Patronką uchodźców, budowniczych kościołów, chrześcijańskich 
rodzin i małżeństw. W XX w. czczona jest także jako patronka pojednania polsko - niemieckiego. Społeczność 
parafialna Osiedla Kwiatowego może czuć się dumna i szczęśliwa mając za swą patronkę św. Jadwigę Śląską.  
Tym bardziej więc warto zarezerwować sobie trochę czasu, skręcić z omijającej miasto  drogi i udać się do 
Trzebnicy, by w skupieniu pomodlić się przy pięknym sarkofagu wielkiej Patronki.     
Jacek Zalewski 

 

 
 
 
Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej - Poznań - os. Kwiatowe 

 

Proboszcz                      Wikariusz 
ks. kanonik dr Benedykt Glinkowski    ks. Piotr Pawelec 
 
Rezydent w parafii: 
ks. kanonik Andrzej Kościański 

Kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej 
MSZE ŚWIĘTE  

Niedziela/Święta 
   godz.  8.00 
     9.30 
     11.00 – dla dzieci 
     17.00 – dla młodzieży 

Poniedziałek- sobota 
   godz.  8.00 
     18.00 
 
 
                        Okazja do spowiedzi świętej- codziennie przed Mszą świętą, 
                        w pierwsze piątki miesiąca od 15.00- 18.00 

 
 
 

Biuro parafialne: 
  ul. Cyniowa 15 
  Poznań 60-175  

       Tel.: 61 867-38-92 
 
 

 

 


