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Ś . J  Ś
Św. Jadwiga jest patronką ubogich, patronką chrześcijańskich matek, patronką bu-

downiczych kościołów; za naszych zaś czasów okazała się szczególną patronką Ojca
Świętego – św. Jana Pawła II – to właśnie w dniu jej święta, dnia 16 października 1978 r.
kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię: Jan Paweł II . On podczas
swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny przypomniał nam we Wrocławiu, że: „w dziejach
Polski i w dziejach Europy stoi święta Jadwiga Śląska – jakby postać graniczna, która łą-
czy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu wie-
ków historii, która była trudna i bolesna. Święta Jadwiga – wśród wszystkich dziejowych
doświadczeń – pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia
i pojednania”.

Urodziła się w 1174 roku w Bawarii, na zamku w Andechs, jako drugie z ośmiorga
dzieci Agnieszki i Bertholda, margrabiego Badenii i księcia Meranii. Po krótkim okresie
formacji intelektualnej i duchowej w klasztorze benedyktynek w Kitzingen, wyjechała za
granicę: poślubiła bowiem wrocławskiego księcia Henryka II Brodatego z śląskiej linii
polskich Piastów.

Wydając na świat siedmioro dzieci, stawała się równocześnie tkliwą matką wszyst-
kich wokoło, zatroskaną zwłaszcza o potrzebujących i biednych. Z charakterystyczną
swemu rodowi odwagą i umiejętnością dokładnego planowania wszelkich zamierzeń, ob-
jęła zorganizowaną akcją charytatywną opuszczone dzieci, chorych, starców, więźniów i
ubogich. Dbając o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, równocześnie za-
biegała o zapewnienie ludziom opieki duchowej: stąd jej troska o sprawy wielu klaszto-
rów i znaczący udział w budowie licznych kaplic i kościołów na Śląsku.

Po dzielnie zniesionej śmierci męża przeżyła dramat najazdu Tatarów na Śląsk w
1241 r. W rozpaczliwej bitwie na Legnickim Polu sama niosła ratunek rannym, sama też
wśród poległych odnalazła swojego syna Henryka – księcia Henryka Pobożnego.

Lata swego wdowieństwa spędziła księżna Jadwiga pośród sióstr cystersek w Trzeb-
nicy. Nie znaczy to jednak, że została klauzurową zakonnicą Zagłębiona w kontemplacyj-
nym życiu mniszek, czyniła równocześnie liczne dzieła miłosierdzia, które były nieustan-
ną pasją jej życia od początków pobytu na śląskiej ziemi.

Umarła 15 października 1243 roku, w wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat. Świadec-
twem jej wielkości i znaczenia dla narodów Europy pozostaje znamienny fakt: nie upły-
nęło ćwierć wieku od jej śmierci, a oto papież Klemens IV już dokonał aktu jej kanoniza-
cji (26 marca 1267 r.).

Dziękujmy Bogu za przekazane nam przez Jadwigę duchowe dziedzictwo jej życia.
Równocześnie błagajmy Boga za jej wstawiennictwem o dar wierności temu dziedzictwu
dla naszych narodów: o pełny rozwój cywilizacji miłości na świecie, w Europie, w naszej
Ojczyźnie, a szczególnie na naszej pięknej ziemi śląskiej. abp Alfons Nossol



O 
(część II)

Drugim fundamentem, który pozwala zaufać sile i niezwykłości różańca jest Tradycja
Kościoła, utwierdzająca w przekonaniu, że ta forma modlitwy jest uprzywilejowana w
oczach Boga. A jeśli sam Bóg chce, by człowiek, i to przez pokolenia, brał do ręki różaniec i
zwracał się do Niego przez pośrednictwo przyzywanej Maryi, to na bok można odłożyć
wszelkie dyskusje (pokusy?), czy warto modlić się na różańcu. Wystarczy sięgnąć do przebo-
gatej spuścizny doświadczenia wiernych Kościoła katolickiego, wyrażanej zwłaszcza nau-
czaniem papieży i biskupów oraz świadectwem świętych, by zyskać pewność co do roli i
znaczenia modlitwy różańcowej. Z życia świętych przytoczę wypowiedź św. Jana Bosko,
który usilnie nakłaniany przez pewnego arystokratę, aby zrezygnował „z tej staroświeckiej
formy zabobonu”, powiedział: „Ogromnie cenię tę modlitwę i mógłbym powiedzieć, że to na
niej opiera się moje dzieło; gotów byłbym zrezygnować z tylu innych rzeczy o wielkim zna-
czeniu, ale nie z różańca; a gdyby to było konieczne, wyrzekłbym się z żalem nawet pańskiej
przyjaźni, panie markizie, ale nigdy nie poniecham odmawiania różańca świętego”.

Szczególnym, a zarazem oficjalnym potwierdzeniem wyjątkowego charakteru różańca
są przede wszystkim słowa bardzo licznych Następców św. Piotra i to na przestrzeni wielu
wieków. Przytoczę niektóre z nich: „Różaniec święty postanowiony został przeciw niebez-
pieczeństwom grożącym światu” (Leon X), „Różaniec jest skarbem łaski” (Paweł V), „Jeśli
pragniecie, aby spokój panował w waszych sercach i w rodzinach i w Ojczyźnie, zgroma-
dzajcie się co wieczór dla odmawiania Różańca (…). Oto największy skarb Watykanu (Pius
IX), „Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo (…). Oby ten mój
apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!” (Jan Paweł II).

Nie do przecenienia jest także rola bardzo licznych objawień maryjnych, stale wskazują-
cych na różaniec jako polecany przez Stwórcę środek modlitewnej z Nim komunikacji. W
Fatimie, w 1917 r., Maryja przedstawiła się dzieciom jako Matka Boża Różańcowa i poleciła
odmawiać stale różaniec. Zapewniała, że w ten sposób można uprosić zakończenie wojny.
Chciałoby się zapytać: kto dzisiaj na świecie w to wierzy i walczy o pokój w ten sposób? Tak
niewiele trzeba…

Różaniec jest wreszcie modlitwą pokornych. Zakłada pokorę, a jednocześnie jej uczy i
ją wyjednuje. To szalenie ważne, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a wywyższa pokornych,
jak zaświadcza sama Maryja w Magnificat. Różaniec uczy pokory, bo sam jest środkiem nie-
zwykle ubogim i prostym (ale nie prostackim!), a owoce przynosi, można powiedzieć, nie
ręką ludzką zerwane. Dobrze jest więc przytoczyć słowa z pierwszego Listu do Koryntian:
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co nie-
mocne, aby mocnych poniżyć. Myli się bardzo ten, kto z pogardą, lekceważeniem, czy też
wyższością patrzy na modlących się na różańcu jako tych, którzy mieliby być ślepi, prymi-
tywni, naiwni. Jest dokładnie odwrotnie. Wszak Jezus modlił się: Wysławiam Cię, Ojcze, Pa-
nie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
kom.

Bóg chce wychować człowieka ubogiego, to znaczy takiego, który wie, że jest jedynie
słabym naczyniem glinianym i wszelka moc, którą dysponuje, pochodzi od Boga, a nie od
niego samego. Człowiek, który ma taką postawę, oddaje chwałę i sprawiedliwość należną
Stwórcy, sam zaś zostaje obdarowany ponad miarę.

W kontekście tego chciałbym zapytać, gdzie jest inteligencja? Gdzie wielu mężczyzn?
Gdzie młodzież? I jeśli się spojrzy na polską pobożność, to wydaje się, że odpowiedź jest na-
stępująca: są okryci wstydem, a jednocześnie wspaniałomyślnie obdarowani życiem nad-
przyrodzonym od tych, których usta spękane i palce wytarte…

(opr. ks. Wojciech Rebeta )



Prządek nabożeństw
16.10.2022 – 23.10.2022

niedziela 16 października 2022- ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, zm. rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, sio-

stry Annę, Marię i Gertrudę, brata Henryka, Ernesta Marek, Angela i Ma-
riana Lachowski  zm. pokrewieństwa Borzigursky, Mucha, Marek, Depta,
Lachowski.

10:30 Za zm. Stefanię i Antoniego Lelek, Angelę i Ernesta Przybilla, Marię i
Konstantego Hozombek, Gintera Piecha, wnuka Adriana, Katarzynę i Ka-
rola Dlugosz, Krystiana Grochol, Marię Bulenda i Elzę Sikora i zm. z po-
krewieństwa.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 17 października 2022 – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m-ka.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Herberta i Zofię Kasek, Gertrudę i Alojzego

Kasek, Stanisławę i Eugeniusza Solecki, zm. z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.

wtorek 18 października 2022 – Ś . Ł , 
17:30 Różaniec i Msza św. W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz

Pielgrzymującej Matki Bożej.
środa 19 października 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Jana Garbas, ojca Gerarda. teścia Józefa Kszuk, sio-

strę Esterę, zm. z pokrewieństwa Fiołka-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpią-
ce. Po Mszy św. różaniec.

czwartek 20 października 2022 Św. Jana Kantego, prezbitera
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna Za zm. rodziców Alfreda i Stefanię Szula,

brata Franciszka, bratową Renatę, dziadków, Wiktorię i Emanuela Żymeł-
ka, Ernesta i Emilię Garbas, Jerzego Kroker, Ludwiga Czogalla, Klarę
Rzega, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 21 października 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) ............................................................. Po Mszy św. różaniec.

sobota 22 października 2022 – Św. Jana Pawła II, papieża
17:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 3 synów, synowe, Zyg-

munta Okoniewski, 2 żony, syna Jerzego, wnuka Tomasza, dziadków z 4
stron, zm. dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące oraz zm. księży Siwonia i
Mainkę.

niedziela 23 października 2022 – XXX Zwykła
08:00 Za zm. męża Ernesta Marek, rodziców, Gertrudę Depta, męża Roberta,

córki i ich mężów, wnuka Oskara, ojców Mucha, Depta i poległych na
wojnie.

10:30 Za zm. Bernarda Mraczny w 30 dni po śmierci.
14:00 Nabożeństwo różańcowe.



Informacje duszpasterskie
16.10.2022 – 23.10.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
Misje. W ubiegłą niedzielę na Fundację Nowego Tysiąclecia zebraliśmy do
puszek 768,50 PLN oraz 2,00 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym
ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności
na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla
Uchodźców przebywających na plebanii.
Nasze Błękitne Anioły z Caritasu z okazji Dnia Papieskiego będą oferowały
papieskie kremówki po Mszy św. o godz. 10:30. Dochód z tej akcji zasili
konto Parafialnego Zespołu Caritas.
Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. Zapraszam też
na Różaniec w tygodniu: środę i piątek po Mszy św. porannej, w pozostałe dni
o 17:30 przed Mszą św.
W czwartek o godz. 17:30 Różaniec i Msza św. szkolna a po niej spotkanie
formacyjne dla uczniów VII kl. SP przygotowujących się do bierzmowania.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne na 2023 rok: kalendarz diecezji
opolskiej (z wizerunkami wnętrz kościołów naszej diecezji – m.in. również z
Raciborza) w cenie 6 zł. oraz kalendarz misyjny (z papieskimi intencjami mi-
syjnymi) w cenie 7 zł.
We wtorek (18.10) o godz. 18:00 w Klasztorze Annuntiata różaniec i Msza
św. za przyczyną św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia.
W sobotę, 22.10, o godz. 18.00, w domu katechetycznym przy parafii NSPJ w
Raciborzu, ul. Warszawska 29, odbędzie się wyjątkowe spotkanie dla małżon-
ków – RANDKA MAŁŻEŃSKA! Bliższe informacje na plakacie w gablotce
i parafialnym profilu Facebook.

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkanie
misyjne w sobotę, 29.10, w parafii NSPJ w Raciborzu w godz. 10:00-13:30.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
                                                                       
                                                                         
                                                                    
                       

W piątek, 28.10, w kaplicy parafii NSPJ w Raciborzu będzie można uczestni-
czyć w modlitwie w duchu Taizé – początek o godz. 19:30.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

prosimy następne rodziny z kolejki.


