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Święta Jadwiga Śląska

Słowo na najbliższe niedziele…
Jadwiga urodziła się
między 1174 a 1180 3.10.2021 r.
rokiem na zamku nad Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
jeziorem
Amer
w lub Mk 10,2-12
Bawarii jako
córka
hrabiego Bertolda VI 10.10.2021 r.
i Agnieszki Wettyńskiej, Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
hrabiów Andechs (…).
lub Mk 10,17-27
W swoim życiu Jadwiga
dość
mocno 17.10.2021 r.
doświadczyła tajemnicy Iż 53,10-11; Hbr 4, 14-16; Mk 10,35-45
Krzyża. Przeżyła śmierć lub Mk 10, 42-45
męża
i
prawie
wszystkich dzieci. Jej 24.10.2021 r.
ukochany syn, Henryk Pobożny, zginął jako wódz Jr 31, 7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46b-52
wojska chrześcijańskiego w walce z Tatarami pod
Legnicą w 1241 r. Narzeczony jej córki Gertrudy, 31.10.2021 r.
Otto von Wittelsbach, stał się mordercą króla Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12, 28b-34
niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek
rodzinny Andechs zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Dunaju. Po tych strasznych
wydarzeniach Gertruda nie chciała wychodzić za mąż za kogo innego. Po osiągnięciu
odpowiedniego wieku wstąpiła w 1212 roku do klasztoru trzebnickiego, ufundowanego dziesięć
lat wcześniej przez jej rodziców (…). Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we Wrocławiu) rodzina zakonna - siostry
jadwiżanki. Św. Jadwiga Śląska czczona jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji
wrocławskiej i diecezji w Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia;
Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju.
W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub
w książęcym płaszczu z diademem na głowie, czasami w habicie cysterskim. Jej atrybutami są:
but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec.
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska przypada 16 października.
[https:// brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-16a.php3]
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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zapraszam do lektury nowego numeru Izydora. W tym wydaniu fragment kolejnej encykliki
Papieża Jana Pawła II oraz propozycja pieśni. Jak zawsze, nie zabrakło krzyżówki oraz cyklu
Kartka z kalendarza, a w nim przegląd październikowych uroczystości i świąt.

Z encyklik Papieża Jana Pawła II
W tym wydaniu fragmenty wprowadzenia do encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia .
Całość dostępna m.in. na stronie https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
encykliki/eucharistia_17042003.html
1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko
codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne
sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej
Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą
obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud
Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy
Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.
Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem
szczytem całego życia chrześcijańskiego».1 «W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem
całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez
swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom».2 Dlatego też
Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie
Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości.
2. W Jubileuszowym Roku 2000 dane mi było sprawować Mszę św. w jerozolimskim
Wieczerniku, tam gdzie według tradycji została ona odprawiona po raz pierwszy przez samego
Chrystusa. Wieczernik - miejsce ustanowienia Eucharystii. To tam Chrystus wziął w swoje ręce
chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które
za was będzie wydane» (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19; 1Kor 11, 24). Potem wziął w swe ręce kielich
napełniony winem, powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i
wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por.
Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25). Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że w posłuszeństwie Jego
zaleceniu: «To czyńcie na moją pamiątkę» (Łk22, 19), dane mi było powtórzyć w tym samym
miejscu słowa wypowiedziane przez Niego dwa tysiące lat temu.
Czy Apostołowie, którzy uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały
słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa? Chyba nie. Stało się to dla nich jasne dopiero
po zakończeniu Triduum sacrum, to jest po przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora
Wielkiego Czwartku do poranka Wielkiej Niedzieli. W te dni wpisuje się mysterium paschale;
wpisuje się w nie także mysterium eucharisticum.

www izydor-jankowice.pl

izydor.jankowice@gmail.com

Pieśń na październik
1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad pannami, Święta nad Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;
raju rozkosznego lilijo!
Matko Różańcowa, Maryjo!
4. Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, różdżko Aronowa,
najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Kartka z kalendarza

1 – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK
2 – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
4 – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
5 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
7 – Wspomnienie NMP Różańcowej
13 – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
15 – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK
16 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
18 – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
20 – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
22 – Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
28 – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
30 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ARCHIKATEDRALNEGO
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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Krzyżówka nr 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PYTANIA: 1 W roku szkolnym, może być zdalna lub stacjonarna; 2 Odprawia Mszę św.; 3 Biały
strój liturgiczny; 4 Mała Aleksandra; 5 Odmawiany szczególnie w październiku; 6 W raju
z Adamem; 7 Siodłany przed jazdą; 8 Zasiadamy przy nim do obiadu; 9 Poluje na myszy; 10
Dobrze, gdy dopisuje; 11 Pływają na rosole.
[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 22 października. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 24: WITAJ SZKOŁO. Książkę
otrzymuje Hubert lat 10. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Uśmiechnij się…
Do warsztatu diagnostycznego przyjechał ksiądz na przegląd swojego samochodu. Po
przywitaniu się z mechanikiem zwrócił się do niego z zapytaniem:
- Proszę mi powiedzieć, co to może być. Kiedy jadę autostradą 140 kilometrów na godzinę, to
słyszę lekkie stukanie w silniku?
- Anioł Stróż – odpowiedział żartobliwie mechanik.
[Michałowski Janusz, Humor spod piuski. Zasłyszane w zakrystii 3, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2017]
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