
Została królową Polski w  wieku zale-
dwie 10 lat. Swoje osobiste szczęście po-
święciła dla dobra Ojczyzny, którą mogła 
uratować tylko Unia z  Litwą. Wrażliwa 
na los ubogich i rozmodlona. Jadwiga uro-
dziła się 18 lutego 1374 roku, jako trzecia 
córka króla Węgier i Polski Ludwika An-
degaweńskiego. Kiedy skończyła cztery 
lata, rodzice wybrali jej męża – Wilhelma 
Habsburga. Dzieci połączono tak zwanym 
ślubem warunkowym i  Jadwiga została 
wysłana do Wiednia, aby przygotowywać 
się do roli jaką w przyszłości miała pod-
jąć. Jednak rodzinne plany pokrzyżowała 
w  roku 1382 śmierć króla Ludwika. Wę-
grzy posadzili na  tronie starszą siostrę 
Jadwigi, Marię, a młodziutką księżniczkę 
zaprosili na tron Polski.

16 października 1384 roku odbyła 
się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej 
na  królową Polski. Miała wtedy dziesięć 
lat! Miała sporo do udźwignięcia i  cho-
ciaż była jeszcze dzieckiem, zdawała sobie 
sprawę, że odtąd losy tego kraju leżą w jej 
rękach. Dlatego z  wielką uwagą słucha-
ła oddanych polskiej sprawie, mądrych 

i wiernych mężów stanu.
Kiedy okazało się, że  jedynym wyj-

ściem z  trudnej, politycznej sytuacji jest 
unia polsko-litewska, a  tym samym jej 
ślub z  wielkim księciem litewskim Wła-
dysławem Jagiełłą, długo modliła się 
pod  krzyżem w  wawelskiej katedrze, by 
podjąć właściwą decyzję. Źródła histo-
ryczne podają, że  objawił się jej wtedy 
Chrystus, dzięki czemu zrozumiała, że od 
jej szczęścia osobistego (małżeństwo 
z ukochanym Wilhelmem, z którym zna-
ła się od lat) ważniejszy jest chrzest Litwy.

Ślub Jadwigi Andegaweńskiej z  Wła-
dysławem Jagiełłą, poprzedzony chrztem 
księcia odbył się w  katedrze na  Wawelu 
18 lutego 1386 roku, a 4 marca koronowa-
no Jagiełłę na  Króla Polski. Jadwiga mia-
ła wtedy zaledwie 12 lat, a  jej mąż było 
o 23 lata starszy.

Królowa Jadwiga stanęła na czele wojsk 
i  przyczyniła się do ponownego przyłą-
czenia Rusi do Polski. Odegrała ogromna 
rolę w konflikcie z Krzyżakami, interwe-
niowała w  sprawie ich zbrojnych ataków 
na Litwę, w kwestii przywłaszczenia przez 

nich dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyń-
skiej i na Kujawach, spotkała się osobiście 
z  wielkim mistrzem krzyżackim Konra-
dem de Jungingenem, aby doprowadzić 
do zakończenia przelewu krwi.

Doprowadziła do zgody między Wła-
dysławem Jagiełłą, a  jego odwiecznym 
rywalem, Witoldem. Wszystkie sporne 
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1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: Święto Katedry św. Piotra, 
Apostoła, środa: wsp. św. Polikarpa, czwartek: Nabożeństwo 
misyjne, piątek: Nabożeństwo do Krzyża Świętego wraz z mu-
zyczną Drogą Krzyżową o godz. 2000.

2. Zapraszamy na Modlitwę różańcową w niedzielę oraz Święta 
po Mszy o godz. 830, zaś w dni powszednie o godz. 1715 w in-
tencji ustania pandemii. Zapraszamy dzisiaj na  godz. 1500 
na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. Również w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, zachęcamy do składania próśb. 

4. W  czasie ferii Kancelaria parafialna jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 700-730. W sprawach pilnych (po-
grzeb, posługa do chorego) prosimy o  kontakt telefoniczny 
o każdej porze. 

5. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Parafian o podjęcie po-
sługi prania bielizny kielichowej (materiały będące zaopa-
trzeniem kielicha, używanego w czasie Mszy Świętej). Prosi-
my o zgłaszanie się chętnych w zakrystii. Bóg zapłać.

6. W dniach 2, 4, 5, 6 marca odbędą się rekolekcje wielkopost-
ne, które poprowadzi o. Andrzej Zając (redemptorysta). Re-

kolekcje szkolne odbędą się natomiast w dniach 2 i 3 marca. 
Już teraz prośmy Boga o dobre przeżycie ćwiczeń duchowych.

7. W najbliższą niedzielę, 27.02 odbędzie się w naszej świątyni 
prezentacja wystawy o życiu i posłudze bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki z przedstawionym świadectwem na każdej Mszy św. 
przez P. Marka Kędziora. Będzie również możliwość nabycia 
kompletu płyt, zawierających 16 pełnych homilii ks. Jerzego. 
Wystawa była już prezentowana w  innych parafiach naszej 
Diecezji i w Polsce.

8. Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie zaprasza do zwiedza-
nia szkoły w dniu 5 marca. Szczegóły na plakacie w gablocie.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, kl. 13 i 14 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to 
parafian z ul. Mikołajczyka 6, kl. 1. Bóg zapłać. Dziękujemy 
również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki pa-
rafialnej. W dzisiejszym numerze artykuł o św. Jadwidze, Kró-
lowej Polski, patronce rodzin. 

11. Wszystkim Parafianom i  gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia, 
a dzieciom i młodzieży dobrego wypoczynku w czasie trwają-
cych ferii.

OgłOszenia Duszpasterskie
VII Niedziela zwykła – 20.02.2022

Święta JaDwiga. królOwa pOlski i patrOnka rODzin
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 Niedziela: 20.02
  7.00 1) + Dariusz Mokwa – od Bożeny i Edwarda 

Turoń
  8.30 1) + Józef Żuk – greg.
  9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – od koleżanek z pracy Beaty
11.30 1) + Edward Błądziński – od szwagra Józefa Buły 

z Hyżnego
 2) Przebłagalna za grzechy słowa w kierunku 

męża i syna Dariusza i Nikodema – poza parafią
12.45 1) + Wiesław Jakubowski – od sąsiadów z klatki
 2) + Paweł – od rodziców i rodziny Piękniewski – 

poza parafią
18.00 1) + Helena Zielińska – od sąsiadów Nowaków 
Poniedziałek: 21.02
  6.30 1) + Dariusz Mokwa – od Joanny i Adama Kilar
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
Wtorek: 22.02
  6.30 1) + Dariusz Mokwa – od Rodziny Sobkowiczów 

z Tarnobrzega
18.00  1) + Józef Żuk – greg.
Środa: 23.02
  6.30 1) + Dariusz Mokwa – od Krzysztofa z narzeczoną
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
Czwartek: 24.02 
  6.30 1) + Maria Kisielak – od Zofii i Franciszka 

Czarników z rodziną
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
Piątek: 25.02 
  6.30 1) Dziękczynna za otrzymane łaski Boże 

z okazji 80 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii

18.00 1) + Józef Żuk – greg. 
Sobota: 26.02 
  6.30 1) + Maria Kisielak – od Bronisławy Zając
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
Niedziela: 27.02
  7.00 1) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

dla Grażyny i całej rodziny
  8.30 1) + Józef Żuk – greg.
  9.15 (DPS) O potrzebne łaski Boże z okazji 18 rocznicy 

urodzin Weroniki
10.00 1) + Maria Kisielak – od Barbary, Edwarda i Filipa 

z rodziną
11.30 1) + Edward Błądziński – od szwagierki 

Genowefy Noga
 2) + ks. Franciszek Marciniec w 6 rocznicę śmierci
12.45 1) + Wiesław Sypek– od żony Stefanii
 2) + Czesława w 3 rocznicę śmierci
18.00 1) + Wiesław Jakubowski – od brata Mieczysława 

z żoną

intencJe Mszalne
20– 27.02.2022 r.

i trudne kwestie dotyczące spraw społeczno-politycznych, jak również 
zatargów miedzy dynastiami, były rozwiązywane z  udziałem królo-
wej, która dzięki swej łagodności i mądrości, potrafiła znaleźć wyjście 
z każdej sytuacji. Ponadto Jadwiga zajęła się odnowieniem Akademii 
Krakowskiej, na którą przeznaczyła wszystkie swoje klejnoty i ufun-
dowała wiele kościołów.

Po kilku latach małżeństwa Jadwiga urodziła upragnionego syna. 
Radość, jaka zagościła w ich domu z długo oczekiwanego dziedzica 
niestety nie trwała długo. W roku 1399 Królowa urodziła drugie dziec-
ko, córeczkę Elżbietę, która zmarła trzy tygodnie po narodzinach.

Kilka dni później, 17 lipca odeszła również ukochana przez wszyst-
kich Królowa, pogrążając cały kraj w  żałobie. Pochowano ją w  ka-
tedrze na  Wawelu, a  poddani zaczęli pielgrzymować do miejsca jej 
pochówku, by oddawać jej cześć i prosić o orędownictwo, dając tym 
samym dowód jej świętości.

Ze względów historyczno-rodzinnych, proces beatyfikacyjny Ja-
dwigi rozpoczął się dopiero w XX wieku, dzięki staraniom kard. Ada-
ma Sapiehy, a później Karola Wojtyły. Jan Paweł II osobiście ogłosił 
Jadwigę Królową świętą, podczas uroczystej mszy świętej na krakow-
skich błoniach 8 czerwca 1997 roku.

Źródło: https://stacj7.pl

MODlitwa za wstawiennictweM Św. JaDwigi, 
królOweJ pOlski i patrOnki rODzin

Boże w Trójcy Jedyny, który obdarzyłeś hojnie Świętą Jadwigę da-
rami swej łaski, czyniąc Ją królową i matką narodu polskiego, apo-
stołką Ewangelii na  Litwie i  Rusi, protektorką licznych dzieł miło-
sierdzia chrześcijańskiego, patronką życia małżeńskiego i rodzinnego 
oraz odnowicielką Akademii Krakowskiej, służącej rozwojowi wie-
dzy i oświaty w naszej ojczyźnie, prosimy Cię pokornie, spraw, aby-
śmy ożywieni jej przykładem i umocnieni wstawiennictwem u Ciebie 
wiernie realizowali nasze powołanie głosząc Twoją chwałę i przyczy-
niając się do rozwoju cywilizacji miłości w świecie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Źródło: https://stacja7.pl

Święta Jadwigo Królowo! Pani Wawelska! Nauczycielko Narodu 
Polskiego! Patronko Rodzin!

Cicha, skromna, zamyślona nad Bożym Objawieniem, nad Bożą 
wolą, pochylona nad każdym człowiekiem, Przyjmij, Dobra Pani, nasz 
hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Królowej i Matce naszego 
narodu i naszej Patronce. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wie-
rząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga przynosimy Ci nasz 
trud codzienny, nasze radości i  nasze nędze. Wstawiaj się za  nami 
do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebne nam miłosier-
dzie, gdyż słabniemy i upadamy. Potrzeba nam łaski, aby żyć według 
Bożych przykazań. Polecamy Ci Królowo, Matko i Nauczycielko Ko-
ściół, jego zadania i  jego potrzeby. Weź pod  Swoją opiekę naszych 
biskupów, kapłanów, rodziny zakonne, instytuty świeckie i cały lud 
wierny. Bądź nam Pocieszycielką i  Wspomożeniem. W  Twoje ręce 
oddajemy Ci wszystkie dzieci i młodzież uczącą się, studiującą, pra-
cującą i poszukującą pracy; małżeństwa i rodziny, ludzi samotnych, 
cierpiących, chorych, bezdomnych i bezrobotnych oraz tych, którzy 
już kończą swoją ziemską pielgrzymkę.

Królowo i  Patronko Nasza wysłuchaj nas, wspieraj i  prowadź 
przez codzienność naszego niełatwego życia do domu Naszego Ojca 
w Niebie. Amen

Źródło: https://jadwiga-kielce.pl
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