
 

ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA 

 Święta 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 kobiecie. 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”. 

Pochodziła z zacnego rodu bawarskich hrabiów Andechs. Otrzymała staranne 

wykształcenie i religijne wychowanie w klasztorze benedyktynek. Zgodnie ze 

średniowiecznymi zwyczajami, już jako 12-letnia dziewczyna została wydana za mąż,  

za wrocławskiego księcia Henryka Brodatego. Przybyła na Śląsk około roku 1186.  

Dla lepszego kontaktu z poddanymi nauczyła się języka polskiego. Jako księżna zyskała 

wielki szacunek i miłość Ślązaków. Urodziła siedmioro dzieci, ale dojrzałego wieku dożyli 

tylko córka Gertruda i syn Henryk. 

Była kobietą z silnym charakterem. 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 Legnicą  

w 1241 r. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Trzebnicy, w którym jej córka 

Gertruda była energiczną przełożoną. Praktycznie żyła jak zakonnica. Średniowieczne 

zapisy mówią o surowej ascezie, którą Jadwiga praktykowała już na dworze. Pozbyła się 

bogatej garderoby i kosztownej biżuterii. Jadała skromnie. Nosiła włosiennicę. 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. 

/za: http://kosciol.wiara.pl/ 
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R E F L E K S J A  N A  N I E D Z I E L Ę  
 Królestwo niebieskie podobne jest do króla,  

który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 

swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,  

lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi  

z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym:  

Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. 

Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości.  

Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do „zmiany szaty”,  

czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, „przyobleczenia się w Jezusa 

Chrystusa” (por. Rz 13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy „powołani”,  

ale nie „wybrani”. „Źli” muszą się zaangażować, aby stać się choć trochę lepszymi.  

Zaś „dobrzy” winni zrobić wszystko, aby stawać się jeszcze lepszymi. 

Tej Jezusowej przypowieści nie można jedynie ograniczyć do kwestii ostatecznej 

naszego wiecznego zbawienia, chociaż może to być jej pierwszorzędne znaczenie.  

Ale przecież już tutaj żyjąc we wspólnocie Kościoła, Jezus Chrystus przygotował nam 

ucztę, która jest zapoczątkowaniem tamtej wieczystej. Jest nią Eucharystia. To właśnie  

we Mszy Świętej sam Zbawiciel przygotował nam ucztę, na którą zaprasza wszystkich już 

zaproszonych na drogę wiary, nadziei i miłości, aby się posilili słowem Bożym, owocami 

uobecniającej się Jego zbawczej ofiary, śmierci, zmartwychwstania, wreszcie Jego 

Przenajświętszym Ciałem i Krwią, jako Chlebem Życia i Kielichem Zbawienia,  

abyśmy mieli nowe życie i zmierzali na ucztę niebieską. On, jako Zmartwychwstały,  

żyjący w Kościele, nieustannie poprzez swoje sługi zaprasza na tę ucztę, natomiast wielu 

z niej nie korzysta z błahych powodów.  

Czy zastanawiałem się kiedyś na modlitwie, w chwilach zamyślenia,  

nad obrazem Pana Boga jako Ojca zapraszającego mnie, jako stworzenie do siebie,  

na spotkanie, na ucztę?  

o. Kazimierz Fryzel  

/za: www.diecezja.opole.pl/ 

  



ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Modlitwa jest siłą człowieka i słabością Boga 

 /św. Augustyn / 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI  

NIEDZIELA – 15 października 2017 r. 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

  830 Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF 

1000 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

1500 Nabożeństwo różańcowe 

PONIEDZIAŁEK – 16 października 2017 r. 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ   

1700 Msza Św.: Intencja P. PRZYBYŁA 

 Nabożeństwo różańcowe 

WTOREK – 17 października 2017 r. 

Wspomnienie Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika  

1700  Msza Św. szkolna: INTENCJA WOLNA 

  Nabożeństwo różańcowe 

1830  Spotkanie formacyjne dla uczniów 2 klas gimnazjum /salka na plebanii/ 

ŚRODA – 18 października 2017 r. 

ŚWIĘTO ŚW.  ŁUKASZA,  EWANGELISTY 

1700 Msza Św.: INTENCJA RUCHU SZENSZTACKIEGO 

 Nabożeństwo różańcowe 

CZWARTEK – 19 października 2017 r. 

1700 Msza Św.: Intencja P. MARZOL 

  Nabożeństwo różańcowe 

PIĄTEK – 20 października 2017 r. 

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana  

1700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

 Nabożeństwo różańcowe 

SOBOTA – 21 października 2017 r. 

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa  

  700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

 Nabożeństwo różańcowe 

NIEDZIELA – 22 października 2017 r. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  –  NIEDZIELA MISYJNA 

  830 Msza Św.: Intencja P. SCHABOWSKA 

1000 Msza Św.: Intencja P. RZODECZKO 

1500 Nabożeństwo różańcowe 

 

  



O G Ł O S Z E N I A  
XXVI I I  N IEDZ IELA  ZWYKŁA 

 

 Dziś XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Zapraszam serdecznie na Nabożeństwo 

Różańcowe o godz. 1500. 

 Dziś także w kościołach w naszym kraju odbywają się badania statystyczne 

dotyczące ilości uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu 

do Komunii św. 

 Przez cały październik od poniedziałku do soboty po Mszach Świętych,  

a w niedziele o godz. 1500 Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszam!! 

 W poniedziałek (16.10) UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁOWNEJ 

PATRONKI ŚLĄSKA 

 We wtorek (17.10) Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa  

i męczennika. O godz. 1700 Msza Święta szkolna. Serdecznie zapraszam dzieci  

i młodzież do udziału w tej Mszy Świętej. W parafii po Mszy Świętej wieczornej 

w salce na plebanii spotkanie formacyjne dla uczniów 2 klas gimnazjum 

przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 W środę (18.10) ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY. O godz. 1700 Msza Święta  

w Intencjach Ruchu Szensztackiego. 

 W piątek  (20.10) Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana. 

 W sobotę (21.10) Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. O godz. 700 Msza 

Święta. 

 W przyszłą niedzielę (22.10) XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA 

MISYJNA. Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1500 

 Polecam:  

Gość Niedzielny, Kalendarz dla Rolników /26 zł./ oraz Głos Miedoni 
 

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz prace wykonane na rzecz naszej 

Wspólnoty i Diecezjalnego Domu Formacyjnego!  

Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu. 

   

Wasz  - ks. Łukasz Szablicki 


