
Święta Jadwiga Śląska – wzór 
troski o ludzi potrzebujących

Jak żyć szczęśliwie?

Każdy człowiek poszukuje szczęścia. Czasami próbuje je odnaleźć, 
dążąc do bogactwa, kariery, sławy. Niektórzy młodzi ludzie szuka-
ją szczęścia w� wirtualnym świecie, zabawie, chwilowych zaurocze-
niach. Jest to jednak szczęście pozorne, ulotne, a�kiedy przemija, po-
zostaje pustka i�przygnębiająca świadomość zmarnowanego życia.
Z� miłości do człowieka Bóg ukazuje nam szczególne „drogowska-
zy” – pokazuje, jak dobrze, szczęśliwie żyć. Jednym z�takich znaków 
jest życie Świętej Jadwigi Śląskiej – kobiety ciężko doświadczanej 
przez los, ale znajdującej szczęście w�Bogu, rodzinie, trosce o�innych 
i�w�ascezie.

W poszukiwaniu szczęścia

Gdy [Jezus] wybierał się w� drogę, przybiegł pewien człowiek 
i�upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu 
rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i�matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkie-
go tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spoj-
rzał na niego z�miłością i� rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i� rozdaj ubogim, a� będziesz miał 
skarb w�niebie. Potem przyjdź i�chodź za Mną». Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i�odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości. Mk 10, 17-22
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Św. Jadwiga Śląska w�stroju książęcym z�modelem 
kościoła trzebnickiego w�ręku, witraż w�kościele 
w�Landkern, Niemcy
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Rozterka zamożnego młodzieńca

Młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa, żył zgodnie z�Bożymi 
przykazaniami. Pragnął jednak czegoś więcej. Chciał zasłużyć na ży-
cie wieczne. Przyszedł więc po radę do Nauczyciela. Odpowiedź Mis-
trza zmartwiła go, gdyż trudno mu było zrezygnować z�tego, co po-
siadał, co było dla niego cenne, i�ofi arować to ludziom potrzebującym. 
Nie potrafi ł rozstać się ze swoim majątkiem, aby pójść za Jezusem.

Od książęcego dworu do klasztornej ascezy

Na przełomie XII i�XIII wieku żyła wyjątkowa kobieta, która zdecy-
dowanie odpowiedziała na ewangeliczne wezwanie Chrystusa. Tą 
osobą była księżna Jadwiga Śląska – urodzona pomiędzy 1174 a�1180 
rokiem, pochodząca z�niemieckiego rodu książęcego. Otrzymała wy-
chowanie w� duchu chrześcijańskim (pobierała naukę między inny-
mi w�niemieckim klasztorze benedyktynek). Około roku 1190 została 
wysłana do Wrocławia, na dwór Bolesława Wysokiego, gdzie poślu-
biła jego syna Henryka I� Brodatego, księcia śląskiego. Była matką 
siedmiorga dzieci (czworo z�nich zmarło w�dzieciństwie) i�z�wielką 
miłością poświęcała się trudowi ich wychowania oraz kształtowania 
ich wiary (syn Henryk Pobożny oddał życie za wiarę chrześcijańską 
w�bitwie z�Tatarami, córka Gertruda została przełożoną klasztoru cys-
terek). Jako księżna między innymi aktywnie włączała się działalność 
polityczną męża, wspierając jego poczynania.
Jeszcze za życia Henryka I�Brodatego odkryła, że poprzez powoła-
nie małżeńskie i�macierzyńskie, w�wypełnianiu którego – mimo licz-
nych rodzinnych tragedii – dotąd odnajdywała szczęście, Chrystus 
przygotował ją do powołania zakonnego. Posłuchała wezwania Pana 
Boga. Wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru cysterek 
w� Trzebnicy koło Wrocławia, gdzie żyła w� ascezie i� wielkim umar-
twieniu i�gdzie zmarła w�1243 roku.

SŁOWNIK
Asceza  – wyrzekanie się przyjemności ziem-
skich w	celu osiągnięcia życia wiecznego.
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Aleksander Lesser, Św. Jadwiga błogosławi Henryka Pobożnego, 1884
Kościół św. Jadwigi w�Legnickim Polu
Bazylika św. Jadwigi i�św. Bartłomieja w�Trzebnicy
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Źródło prawdziwego szczęścia

Przedmiotem ciągłej troski księżnej Jadwigi była nie tylko rodzina, 
ale także dobro jej poddanych. Podejmowała różne działania na 
rzecz pogłębienia wiary chrześcijańskiej wśród prostego ludu. Czy-
niła to poprzez liczne dzieła charytatywne. Fundowała kościoły, szpi-
tale, tworzyła kuchnie i�przytułki dla ubogich oraz dla pielgrzymów. 
Można powiedzieć, że stworzyła system opieki społecznej – obejmo-
wała swą pomocą potrzeby duchowe i� materialne przychodzących 
do niej ludzi, którzy zwracali się do niej z�taką ufnością, jak do matki. 
Sama opiekowała się chorymi, bezdomnymi, więźniami. Na jej dwo-
rze przebywało zawsze trzynastu chorych – liczba ta miała symbo-
lizować Pana Jezusa z� apostołami. Więźniom dostarczała żywność, 
odzież. Wstawiała się za nimi u�swego męża, by umożliwił im odpra-
cowanie kary i�rozpoczęcie uczciwego życia.
Księżnę Jadwigę cechowała niezwykła skromność, czego dowodem 
jest fakt, że na dokumentach fundacyjnych fi guruje wyłącznie pod-
pis jej męża.
Siłę do wypełniania tych wszystkich dzieł czerpała z�Pisma Świętego. 
Łączyła w�piękny sposób codzienne życie z�modlitwą, biorąc za wzór 
Marię i�Martę z�Ewangelii Świętego Łukasza. Była kobietą, która wy-
magała od siebie wiele i�czyniła wszystko, by być stale blisko Boga.

Kult Świętej Jadwigi Śląskiej

Krótko po śmierci księżnej Jadwigi jej grób stał się celem licznych 
pielgrzymek. Cysterki z�Trzebnicy rozpoczęły starania o�wyniesienie 
na ołtarze fundatorki ich klasztoru. Jej kanonizacji dokonał papież 
Klemens IV w�1267 roku.
O�niezwykłej popularności Świętej Jadwigi świadczy fakt, że czczona 
jest nie tylko w�Polsce, ale także w�Austrii, Czechach, Niemczech, na 
Węgrzech oraz we Francji. Jeszcze w�czasach średniowiecza powstało 
wiele kościołów i�kaplic pod jej wezwaniem. Jej kult na Śląsku szcze-
gólnie uwidaczniał się w�ważnych momentach historii tego regionu.
Święta Jadwiga Śląska jest patronką między innymi Polski, pojed-
nania narodów, małżeństw, rodzin chrześcijańskich i�dzieł miłosier-
dzia. Za patronkę swego pontyfi katu uważał ją papież Jan Paweł II, 
gdyż wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową ogłoszono 
16�października (1978 roku), czyli w�dzień wspomnienia Świętej Jad-
wigi w�liturgii Kościoła.
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1. Wymień najważniejsze dzieła podejmowane przez Świętą Jadwigę Śląską.
2. Jakie dzieła możemy podejmować w dzisiejszych czasach, wzorując się 

na Świętej Jadwidze?

Jak osiągnąć „skarb w niebie”?

Święta Jadwiga uczyniła to, na co nie potrafi ł się zdobyć ewangelicz-
ny bogaty młodzieniec – zrezygnowała z�wygodnego życia, a� swój 
majątek potraktowała jako narzędzie niesienia pomocy ludziom 
biednym i� chorym. Swą postawą pokazała nam, że szczęścia nie 
należy szukać w�płytkich uciechach i�w�dobrach materialnych, lecz 
w�drugim człowieku – to skarb, dla którego warto się poświęcić, by 
otrzymać życie wieczne w�niebie.
Wypełniając przykazanie miłości Boga i�bliźniego, stajemy się praw-
dziwymi bogaczami.

Święta Jadwigo, niech Twoje ofi arne życie,
pełne miłosierdzia i�głębokiej wiary
będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia
trudów życia codziennego i�szukania Boga
w�sercach cierpiących bliźnich.
Byłaś dla ludu swojego matką i�nauczycielką wiary,
uproś nam u�Boga ofi arną miłość,
abyśmy za Twoim przykładem
przeszli przez życie, wszystkim dobrze czyniąc,
a�nauczając bliźnich wiary,
przyczynili się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Św. Jadwiga Śląska, kwatera tryptyku z�Trzebuni,
ok. 1420
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