
PAŹDZIERNIK MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Różaniec jest modlitwą dzięki której możemy być razem 
z Jezusem i Maryją w najważniejszych momentach ich życia. 
Składa się z dwudziestu tajemnic, które są podzielone na 
cztery części:  radosne, światła, bolesne i chwalebne. 

Odmawianie  różańca daje nam możliwość uzyskania odpustu 
zupełnego każdego dnia (przez cały rok) pod zwykłymi warunkami, przez 
odmawianie różańca w kościele, kaplicy, rodzinie lub społeczności zakonnej.  
Warunki:   1) modlitwa 5 dziesiątek bez przerwy,  2) rozmyślanie tajemnic,   
3) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według lokalnego zwyczaju. 
 

ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA 
Nasza Patronka urodziła się prawdopodobnie w rodzinnej miejscowości 

Andechs w Bawarii pomiędzy rokiem 1178 a 1180. Słowo Hedwig (=Jadwiga) 
pisane czasem Hethwigis znaczy „walcząca”. 
Zgodnie z panującymi wówczas zwyczajami, w piątym roku życia Jadwiga 
została oddana na wychowanie do opactwa benedyktynek w Kitzingen.  
W wieku dwunastu lat opuściła klasztor i udała się na Śląsk, by zgodnie z wolą 
rodziców poślubić księcia wrocławskiego Henryka Brodatego.  Swoim 
przykładem oddanej żony i matki wpływała pozytywnie na otoczenie.  
Była kobietą z silnym charakterem. To za jej namową Henryk fundował klasztory 
i kościoły. Najbliższe jej sercu było opactwo cysterek w Trzebnicy.  Księżna nie 
zapominała także o biednych i pokrzywdzonych przez los, dla których powsta-
wały przytułki i szpitale zakładane przez męża. Opłacała też naukę ubogich 
chłopców, kształcących się we wrocławskiej szkole katedralnej. Przygarnęła na 
dwór i stale utrzymywała trzynaścioro kalek, którymi osobiście się zajmowała – 
również podczas wyjazdów całego dworu. Pomagała także trędowatym w zało-
żonym przez siebie szpitalu w Środzie Śląskiej.    Jadwiga chodziła w habicie 
mniszki, z premedytacją spała na twardym łożu, podczas mrozów chodziła boso, 
a każdy dzień wypełniała wielogodzinnymi modlitwami. Gdy zwrócono jej uwagę, 
aby przynajmniej zimą nosiła buty, posłuchała i od tego czasu związane buty 
nosiła przewieszone przez ramię.  Stan małżeński uważała za dar Nieba, żyła  
w nim bardzo świątobliwie.   Jako matka została boleśnie doświadczona. 
Pochowała sześcioro z siedmiorga swoich dzieci.  Ostatnie lata życia św. 
Jadwiga spędziła w klasztorze w Trzebnicy, w którym jej córka Gertruda była 
przełożoną.  Zmarła w 1243 roku.. Pogrzeb odbył się 16 października. 
Pochowano ją w kościele klasztornym w Trzebnicy. 
Kult Jadwigi rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Po odwiedzinach klasztoru  
w Trzebnicy w 1260 roku legata papieskiego rozpoczął się proces kanonizacyjny, 
popierany przez papieża Urbana IV. 26 marca 1267 r. (po 34 latach po śmierci) 
papież Klemens IV w kościele dominikanów w Viterbo dokonał kanonizacji 
Jadwigi. 
Św. Jadwiga uznawana jest za patronkę Polski i całego historycznego Śląska, 
 a także małżeństw i chrześcijańskich rodzin. W XX wieku czczona jako patronka 
pojednania polsko-niemieckiego. 
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XXVII  NIEDZIELA ZWYKŁA  –  02.10.     Kol. na Sem.Duchowne 

 godz.  7:00 Za †† Paula i Wiktorię, syna w rocznicę śmierci oraz siostry i starzyków 

 godz.  9:00 Za †† rodz. Jerzego i Krystynę Marsolek i za wszystkich †† z pokrew. 

 godz.10:30 1. Za †† Wiktora i Juliannę Kośny, córkę Monikę, syna Karola, zięciów Hermana  
    i Norberta, pokrew. z obu stron oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

  2. Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
   i Boże błog. w 60.rocznicę ślubu Klary i Józefa 

 godz.15:00 Nabożeństwo Różańcowe – prowadzą kobiety (Dzieci I-komunijne) 

PONIEDZIAŁEK –  03.10.       

 godz.  7:00 – Za †† rodz. Barcik, córkę Annę, męża Rudolfa, 3 synów i 2 szwagrów 
  – Za † męża Pawła Rohnstock w 7.rocznicę śmierci, rodz., brata, teściów oraz  
     o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

WTOREK  –  04.10.      WSP. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe   – Za † żonę i matkę Edeltraudę Zimny, jej †† rodz.,  
teściów, rodzeństwo, †† z pokrew. i dusze opuszczone oraz o błog. Boże 
i zdrowie w rodzinie 

  – Za † męża, ojca i dziadka Alojzego Kupczyk, †† rodz., teściów oraz o błog.  
   Boże i zdrowie dla całej rodziny        Adoracja w intencji Rodzin, Dzieci,  
   Młodzieży, kapłanów i osób życia konsekrowanego   

ŚRODA  –  05.10.     WSP. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY 

 godz.   7:00 Za †† rodz. Martę i Franciszka Kühn, za wszystkich †† z pokrew. oraz o zdrowie 
i błog. Boże w rodzinie 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

CZWARTEK  – 06.10     I czwartek m-ca 

 godz.17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe       1. Za † męża Bernarda Wójcik, brata Andrzeja, 
teścia Huberta, szwagra Joachima i za wszystkich żyjących i †† z całej rodziny 

  2. Za † Gerarda Nowak w 14.rocznicę śmierci, †† braci, dziadków i dusze  
opuszczone 

PIATEK – 07.10.     WSP. NMP RÓŻAŃCOWEJ     I piątek m-ca 

 godz.  7:00 Za żyjących i †† czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 godz.17:00 Nabożeństwo Różańcowe       Msza św. szkolna – zbiorowa     – Za † męża 
Romana Walkiewicz, jego rodz. Marie i Romana, †† rodz. Marie i Karola Strzałka 
oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie      – Za † ojca Romana, †† rodz. Gerharda 
i Marię, † brata Georga oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie     – Za † Piotra 
Jonienc, rodzeństwo, Annę Sopa, jej męża Augusta, rodzeństwo z obu stron, 
krewnych oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Jonienc 

 godz.19:00 Msza św. dla Młodzieży  (kl.VIII)    Za † męża i ojca Henryka w rocznicę śmierci, 
rodz., teściów i za †† z pokrew. Walecki-Gola-Kaluża     

 

https://modlitwy24.pl/tajemnice-radosne-rozanca/
https://modlitwy24.pl/tajemnice-swiatla-rozanca/
https://modlitwy24.pl/tajemnice-bolesne-rozanca/
https://modlitwy24.pl/tajemnice-chwalebne-rozanca/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legat_papieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urban_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Viterbo


SOBOTA – 08.10.      Pielgrzymka do Trzebnicy 

 godz.15:00 Do Boskiej Opatrzności i św. Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Sylwii w 50.rocznicę urodzin oraz 18.rocznicę 
urodzin syna Łukasza 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie, Boże błog. i światło Ducha Św. w 18.rocznicę urodzin Piotra 

XXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.       Kol. na remonty    Zb. na Fundusz Nowego Tys. 

 godz.  7:00 W intencji Róż Różańcowych Męskich i Żeńskich 

 godz.  9:00 Msza św. w języku niemieckim         Za †† rodz. Alfreda i Otylię Halama  
w rocznicę urodzin, † teścia Hermana Kasek, †† z pokrew. oraz o błog. Boże  
i zdrowie w rodzinie 

 godz.10:30 Za † ojca Pawła Gacka, matkę Edeltraudę, synową Renatę oraz o zdrowie i błog. 
Boże w rodzinie 

 godz.15:00 Nabożeństwo Różańcowe –  prowadzi Katolickie Przedszkole 

PONIEDZIAŁEK –  10.10.      

 godz.  7:00 – Za † Anielę Pawleta w rocznicę śmierci, jej † męża Reinholda, syna Arnolda, za 
   †† rodz. i rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

  – Za † męża Józefa Sosna w dniu urodzin, rodz., rodzeństwo, szwagrów,  
   szwagierki, teściów Annę i Teodora Stiller, dusze opuszczone oraz o zdrowie 
   i Boże błog. w rodzinie 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe   

WTOREK  –  11.10.       

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe       – Za †† Annę i Wilhelma Weber, męża Alfreda, 
rodz. Marię i Józefa Borosz, †† z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

  – Za † matkę Helenę Piechota w rocznicę śmierci, ojca Ryszarda, brata  
   Bernarda z okazji urodzin, za †† z pokrew. oraz o zdrowie i błog. Boże  
   w rodzinie   Adoracja w intencji Rodzin, Dzieci, Młodzieży, kapłanów 
   i osób życia konsekrowanego   

ŚRODA –  12.10       

 godz.  7:00 Za † Rozwitę Warzecha w I rocznicę śmierci 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe 

CZWARTEK  –  13.10.       WSP. BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA 

 godz.17:30 Nabożeństwo Różańcowe     1. Za † Marię Kociok w I rocznicę śmierci 
  2. Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
      i Boże błog. w 60.rocznicę urodzin Gizeli oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

PIĄTEK– 14.10.        

 godz.  7:00 1. Za †† rodz. Marię i Antoniego, † siostrę Mariannę, za †† z rodziny Kokot-Polok- 
    -Kupilas 

  2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog.  
   w 42.rocznicę ślubu oraz o błog. Boże w rodzinie 

 godz.17:00 Nabożeństwo Różańcowe    Msza św. szkolna z ofiarą       W intencji 
Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników Szkoły i Służby Zdrowia 

 

 

SOBOTA – 15.10.    WSP. ŚW TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA 

 godz.16:30 Nabożeństwo Różańcowe (Spowiedź) 

 godz.17:00 Uroczyste Nieszpory z kazaniem          1. Do św. Jadwigi w intencji kobiet    
  2. Za † Annę Ciemny w okazji urodzin, brata Piotra oraz o zdrowie i błog. Boże 
      w rodzinie 
  3.  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  zdrowie i Boże błog.  

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  –  16.10.     UR. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁOWNEJ  
                           PATRONKI ŚLĄSKA     ODPUST     Kol. na potrzeby parafii 

 godz.  7:00 Za †† rodz. Martę i Rudolfa Ledwolorz, Paulinę i Józefa Pylla, Arnolda Stanik,  
†† z pokrew. i dusze w czyśćcu 

 godz.  9:00 Za † Renatę Starosta, męża Józefa, rodzeństwo i †† z pokrew. 

 godz.11:00 Suma odpustowa     Za Parafian 

 godz.15:00 Nabożeństwo Różańcowe – prowadzi Młodzież 

 
OGŁOSZENIA 

1. Bóg zapłać za wszystkie ofiary i wykonane prace. 

2. Można zamawiać Msze św. na przyszły rok -w poniedziałek i środę rano po Mszy św.,   
we wtorek i czwartek od godz. 16:00,  w piątek po Mszy św. szkolnej.   W poniedziałek  
i wtorek (3 i 4 października) zgłaszamy wszystkie Jubileusze a od środy 5 pażdziernika 
pozostałe intencje. 

3. Spotkanie kandydatów na Ministrantów we wtorek godz. 16:30 a wszystkich 
Ministrantów i Lektorów w środę 12 października po Różańcu. 

4. Odwiedziny chorych w piątek 7 października od godz. 9:00. 

5. Pielgrzymka do Trzebnicy w sobotę 8 października godz. 7:15 wyjazd autobusu,   
godz.10:00 Msza św. – zapisy w zakrystii (kl. VIII). 

6. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania w czwartek 13 października kl.VI 
godz.16:30;  kl.VIIIa godz. 16:30,   kl.VIIIb godz. 18:10. 

7. W sobotę 15 października Uroczystymi Nieszporami rozpoczynamy nasz Odpust. 

8. Przygotowanie do Odpustu:        
– spowiedź św.  30 min przed Nabożeństwem i podczas Różańca,   specjalna  
   w sobotę od godz. 16:00      

–  Dzieci o godz. 17:00 – w poniedz. kl. IV, we wtorek kl. VI, w środę kl.VIIII, 
    w czwartek kl. V. 
– Strażaków prosimy o odkurzenie kościoła, 
– porządki  na cmentarzu do środy,      
– suma odpustowa najważniejszą Mszą św. – Dzieci Maryi, Ministranci, Mężczyźni  
   do pochodni i baldachimu 

– w zakrystii można składać zalecki (wypominki). 

9. Zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe – można zyskać odpusty. 

10. Premiera filmu o Diecezji Opolskiej w niedzielę 2 października godz. 19:10 TVP-3 

11. Konto Parafii św. Jadwigi w Chróścicach .... Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Nr 
93  8895  0006  2000  0021  5723  0001 

 

 


