
"Sancta Hedvis, rex Poloniae
- in locis temporibusque varis"

(,,Święta |adwiga króI Polski - ul różnych niejscach, różnych czasacl{')

z okazji 25-1ecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej

szanoutni państzuo,

z okazji 25-1ecia kanonizacji św. }adwigi Królowej Paralia Katedralrra na Wawelu, Sodalicja
Świętej Jadwigi Królowej 

-otaz 
Siostry ze Zgromadzeńa Świętej }adwigi Królowej pragną

zaptosić Państwa na wydatzen7a związarte ze św. ladwigąKrólową:

- w Katedtze na Wawelu od dnia 30 maja do 7 czetwca o godz. 17.30będzie odprawiana
Msza św. i nowenna ku czci św. Jadwigi Królowej

- dnia 4 czerwca od godz.10.00 w auli Uniwersytetu Papieskiego }ana Pawła II w Krakowie
PrzY ul. BernardYńskiej 3, odbędzie się Forum Jadwigowe Sancta Hedaigis rex Poloniae _ in
locis ternPońbusque aaris (,,Święta Jadwiga król Polski - w różnych miejscach, tóżnych
czasach"). Celem Forum Jadwigowego iest ukazarrie związków Świętej z tóżnymi
miejscami na Polskiej i węgierskiej ziemi otaz dzielenie się doświadczeniami przeżywiania
duchowoŚci św. }adwigi Królowej w codziennym życiu w XXI wieku. Do wypowiedzi w
czasie Forum zaptoszeni są goście zarówno z Polski jak i zWęger.

- dnia 4 czerwca o godz. 19.00 w Katedrze Wawelskiej odbędzie się koncert Capella Musicale
della cattedrale di vercelli,

- dnia 5 czerwca o godz. 11.30 w Katedtze Wawelskiej zostanie odprawiona Msza św.
w intencji narodu węgierskiego.

- dnia 7 czenarca w czasie nowenny ku czci św. Jadwis Królowej zostaną przekazarte
relikwie Św. }adwigi Królowej siostrom Boromeuszkom do Sankfuarium św. |adwigi
Śląskiej w Trzeb.i.y. Po nowennie odbędzie się konferencja ,,Dwie święte Jadwigs", w
czasie której postaramy się ptzedstawić te dwie święte kobieĘ, które służąc Bogu, służyĘ
drugiemu człowiekowi.

- dnia 8 czerwca odbędą się główne atoczystości, które tozpoczną się cotocznyrn ĄazdernRodzinY Szkół Jadwiżańskich; młodzież w orszaku przejdzie z Rynku Głownego na
Wzgórze Wawelskie, by złożyć hołd św. }adwidze podczas Mszy święĘ o godz.9.00.
O godz.77.00 zostanąodprawione lJtoczyste Nieszpory ku czci św. Jadwigi Klotowej;
O godz. 17.30 zostanie odprawiona TJtoczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.
kardYnała Stanisława Dziwisza z adział społeczności akademickiej Uniwersytefu
PuP I w Krakowie, dziekanów Wyd ziałów Teologic znych w PÓkce,
Sod Królowej, Sióstr ze Zgromadzenia Świętej 1aawig Królowej i
czci

- w dniach 13 - l7liPca w KatedrzeWawelskiej itrzechinnych świątyniach Krakowa odbędą
się rekolekcje ze św. Jadwigą Królową, które wygłosi ks. prof. }acekUrban.

Serdecznie zaptaszarny iliczymy na Paristwa obecność
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