
21.05 CZWARTEK Temat: Święta księżna Jadwiga. 

 

Proszę, przeczytaj treść katechezy zamieszczonej na stronie 154, a następnie opowiadanie o Grzesiu: 

Rodzice Grześka lubią podróżować. Podróżując, lubią odkrywać ciekawe miejsca, o których niekoniecznie 

znajdziecie informację w turystycznych w przewodnikach. Kiedyś, jadąc do Poznania, zboczyli do 

Trzebnicy, małego miasteczka leżącego w pobliżu Wrocławia. Samochód zaparkowali przed kościołem. 

Kiedy weszli do kościoła, Grześ na chwilę z wrażenia wstrzymał oddech. Kościół był wspaniały. Miał 

kilkanaście cudownie ozdobionych ołtarzy. Z przodu po prawej stronie grobowiec kogoś bardzo ważnego, 

mnóstwo figur i obrazów. Wiele z nich przedstawiało tę samą osobę: panią w książęcym płaszczu i 

koronie. Grześ przyjrzał się obrazom jeszcze raz: pani z obrazu w jednej ręce trzymała figurę Matki Bożej, 

w drugiej mały kościół, pod jej nogami leżała korona. I jeszcze jeden niezwykle ciekawy szczegół: buty 

zawieszone gdzieś na pasku. 

 - Co to wszystko znaczy? Kto to jest? 

 Odpowiedź na to pytanie znała tylko mama i rozpoczęła opowieść. 

Historia ta wydarzyła się jakieś 700 lat temu. Tu, gdzie teraz jesteśmy,  rósł ogromny bór. Zajmował on 

większość Księstwa Śląskiego, którego stolica była we Wrocławiu. Panujący tam książę Henryk szukał 

żony. W tym samym czasie w dalekiej Bawarii w zamku Andechs  mieszkała mała Jadwiga. Była 

znakomicie wykształcona, chociaż w tamtych czasach niewiele dziewcząt mogło się uczyć. Tylko te z 

bogatych i znakomitych rodów. Jadwiga uczyła się w szkole klasztornej. Siostry nauczyły ją czytania i 

pisania, muzyki, haftu, prowadzenia gospodarstwa domowego, pielęgnowania chorych, uprawiania ziół i 

tego wszystkiego, co potrzebne będzie dobrej i mądrej władczyni. Henryk poprosił o rękę Jadwigi i tak 

dwunastoletnia Jadwiga została żoną księcia Henryka I księżną śląską. Dlatego zauważyłeś piękny płaszcz i 

koronę. 

 Jej mąż był władcą mądrym i roztropnym, a Jadwiga księżną dobrą i świętą. Osobiście pielęgnowała 

ubogich chorych, których na jej dworze przebywało zawsze 13. Liczba ta miała przypominać 12 

apostołów z Panem Jezusem. Osobiście odwiedzała biednych, pocieszała ich i udzielała im pomocy. Miała 

bardzo litościwe serce dla więźniów. Tak bardzo, że książę zmuszony był skazywać ich szybko i 

potajemnie, bo jeśli tylko księżna dowiedziała się o tym, biegła do niego i prosiła o uwolnienie skazańca. 

Błagała, rzucała się księciu do nóg tak długo, aż książę darował karę. 

 Zwróć teraz uwagę na kościół, który trzyma w ręku. Ma nam przypominać to, że księżna Jadwiga ze 

swoich funduszy ufundowała wiele kościołów, klasztorów i szpitali. Figurka Matki Bożej przypomina o 

tym, że często długo się modliła. Na innym obrazie ujrzysz ją klęcząca pod krzyżem. Była osobą bardzo 

skromną i nie wywyższała się z powodu swojego bogactwa. Najczęściej chodziła boso. Książę, któremu 

było wstyd z tego powodu, prosił ją i błagał, by włożyła buty. Kiedy to nie poskutkowało, prosił 

spowiednika, by ten jej to nakazał, mając nadzieję, że jego posłucha. Ksiądz rzeczywiście powiedział do 

księżnej, by nosiła buty. I rzeczywiście nosiła je, tak jak to widzisz na obrazie: pod pachą lub na pasku. 

Wiele cierpiała. Zmarło jej pięcioro małych dzieci. Syn Henryk zginął pod Legnicą w bitwie z Tatarami. Pod 

koniec życia zamieszkała właśnie tu -  w klasztorze w Trzebnicy  i tu zmarła. dlatego to jest jej 

grobowiec kropka była kobietą wielką, niezwykłą i mężną. po prostu święta. zaraz Po śmierci zaczęli 



przychodzić tu ludzie, by prosić swoją dobrą księżną o wstawiennictwo u Pana Boga. Tak dzieje się do 

dzisiaj. My także jesteśmy tu z tego powodu. Pomódlmy się więc. 

 

Zwróć uwagę na to, że księżna Jadwiga każdą swoją wolną chwilę spędzała, by pomagać innym. Dziś 

twoje zadanie będzie na miarę św. Jadwigi. Zastanów się za co możesz być wdzięczny(a), dumny(a) czy z 

czego zadowolony(a), ponieważ ktoś coś zrobił dla ciebie i za to każdej napotkanej dziś osobie podziękuj. 

Np. widząc mamę, przytul się do niej i powiedz jej – „mamo jestem ci wdzięczna i bardzo ci dziękuję, że 

zrobiłaś mi dziś śniadanie”. Widząc tatę „tato, jestem bardzo zadowolony, że zabrałeś nas na wycieczkę 

(nawet jeśli była ona kilka miesięcy temu”. „Babciu, jestem ci wdzięczna, że mówisz do mnie miłym i 

czułym głosem”. Sam(a) zastanów się ile dobra doświadczasz od innych i koniecznie głośno im wszystkim 

za to podziękuj. 

 

Na zakończenie wysłuchaj utworu na youtubie o św. Jadwidze - 

https://www.youtube.com/watch?v=ijJHdWHJHVU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijJHdWHJHVU

