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NA JUTRZNIĘ
Panie, otwórz me usta na chwałę spraw 
Twoich,
Przez któreś jest cudowny zawsze 
w Sługach swoich.
Przybądź nam na ratunek Boże 
dobrotliwy:
Przez zasługi Jadwigi bądź nam miłościwy,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
We Trzech różnych Osobach, Bogu 
Jedynemu.

Hymn
Słowo po świecie zabrzmi okrzykami,
Jadwigę świętą ogłoś z pochwałami.
A zaś nie sama i rodu godnością,
Domów cesarskich, królewskich, 
krewnością.
Więcej zaś jednak doskonałościami
Jaśniała z młodu i wszemi cnotami.
Glansowanym zaraz cnót zwierciadłem 
była,
A przykład z siebie wszystkim wystawiła.
K.  O Księżno wzorem Twej świątobliwości,
W. Pociągnij wszystkich ku doskonałości.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za Patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Święty nad Świętymi Wszechmogący Panie 
Boże nasz, który Świętą Jadwigę nie tylko 
rodowitym pokoleniem i najjaśniejszym po-
winowactwem, ale i cnotami świętymi zaraz 
od dzieciństwa raczyłeś przyozdobić, a całe 
jej przykładne życie jak zwierciadło dla na-
śladowania raczyłeś nam wystawić, spojrzyj 
miłościwie na nas niegodnych, przez zasługi 
tej Sługi Twojej do Ciebie się uciekających, 

a daj to: żebyśmy jej świątobliwość skutecz-
nie naśladowali, żebyśmy z wszelkich grze-
chów oczyściwszy się, przenajświętszą wolę 
Twoją zawsze pełnili i za przyczyną świętej 
Patronki do Ciebie się dostali. Który żyjesz 
i królujesz w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na 
wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby ucha łaskawego:
W.  Nas grzesznych zawsze broniąc od 

wszelkiego złego.
K.  Niech i Twoja o Święta Jadwigo obrona:
W.  Nam od gniewu Boskiego stanie się 

zasłona.
K.   Uproś i duszom zmarłych odpoczynek 

wieczny:
W.  Niech mają wszyscy wierni swój pokój 

bezpieczny. Amen.

NA LAUDES
Przybądź nam na ratunek Boże 
dobrotliwy:
Przez zasługi Jadwigi bądź nam miłościwy,
Wieczna bądź Chwała Ojcu i Jego Synowi,
Od nich pochodzącemu Świętemu 
Duchowi:
Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek 
wieków słynie.

Hymn
Śląskiemu za mąż dana Henrykowi;
Jasnemu księstwem i cnotom wodzowi:
Afekt (po dziatek zrodzeniu) zawzięła
Do cnej czystości, Księżna Bogu miła;
Więc i z małżonkiem dla 
wstrzemięźliwości
Jawnie czyniła ślub wiecznej czystości.
Gdy tak trzydzieści lat jak Westa trwała,

Godzinki o św. Jadwidze Śląskiej Anielskiej prawie piękności zrównała.
K.  Módl się za nami o przeczysta Pani!
W. Byśmy nie byli od ciał przekonani!
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Jedyne Dobro i najlepsze nasze kochanie, 
Oblubieńcze dusz naszych, Boże, który Świętą 
Jadwigę, choć w stanie małżeńskim, powścią-
gliwości uczyniłeś wzorem i po porodzeniu 
sześciu dziatek nienaruszoną czystość zacho-
wać blisko przez trzydzieści lat onej dopomo-
głeś: racz serca, ciała i dusze nasze oczyścić, 
złe wykorzenić nałogi, grzechowe oddalić 
okazje, przyzwoitą każdemu stanowi czystość 
darować, a po tym w niepokalanym sumieniu 
to doczesne życie daj nam zakończyć. Przez 
kochanka czystości Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA PRYMĘ
Przybądź nam na ratunek...

(jak w „Na Laudes”)

Hymn
Święta Jadwiga, choć wielka cnotami,
I choć wysoka godności stopniami:
A w pokory się przepaść ponurzyła,
Dumy i w szatach przeciwniczka była.
Wrzody ubogich i ręce, i nogi,
I sióstr trzebnickich chusty, ławki, progi,
Gdzie też kapłańska noga kiedy stała,
Aktem pokory Księżna całowała.
K.  Uproś i nam też pokorę prawdziwą.
W. Aby Bóg na nas miał twarz miłościwą.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Aniołom pysznym i każdemu hardemu 
sprzeciwiający się, a pokorne serc uniżenie 
wielce kochający Boże, przez zasługi Świętej 
Jadwigi i sercem, i słowami, i uczynkami 
ku Tobie i ku bliźniemu na podziw światu 
zawsze pokornej, wykorzeń z serc naszych 
wszelką pychę i wyniosłości, dopomóż nam 
mizernym z własną nieudolnością samych 
siebie poznać, śladami Świętej Jadwigi po-
kory Chrystusowej dozgonnie naśladować, 
a potem łaskę pokornym zgotowaną, to jest 
podwyższenie do niebieskiej chwały racz 
nam miłościwie pokazać: gdzie Ty w nie-
ograniczonym Majestacie żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA TERCJĘ
Przybądź nam na ratunek...

(jak w „Na Laudes”)

Hymn
Sen u niej krótki, za łoże tarcica,
Jadać nie chciała mięsa, suchotnica.
Ani w trzewikach w zimie nie chodziła,
Dyscyplinami swe ciało dręczyła.
Włosiennic ostrych zawsze zażywała,
I pasem z włosia boki krępowała.
Gardząc trunkami, wodę tylko piła,
A ta się w wino dziwnie przemieniła.
K.  Dopomóż i nam utrzymywać ciało:
W. Aby zmartwione wierzgać nie umiało.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Dobrotliwy i miłosierny Boże, jako za szcze-
gólną Twoją pomocą Święta Księżna i Pa-
tronka nasza Jadwiga niespaniem, postami, 
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chodzeniem boso, dyscyplinami swoje subtel-
ne, a niewinne dręczyła ciało i tak wewnętrz-
ne, jako i powierzchowne zmysły z miłości ku 
Tobie rozmaicie martwiła, przez te Jej różne 
umartwienia wzbudź i nas jak najskuteczniej, 
o Panie Boże, żebyśmy ciało i zmysły duchowi 
podporządkowali, za grzechy nasze wszelkie 
umartwienia ochotnie podejmowali, żebyśmy 
tu martwili się docześnie, a potem z Tobą, ze 
Świętą Jadwigą i wszystkimi Świętymi mogli 
się weselić wiecznie. Co racz nam dać przez 
Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą 
i z Duchem Świętym w równej chwale żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA SEKSTĘ
Przybądź nam na ratunek...

(jak w „Na Laudes”)

Hymn
Stała się światu cudem cierpliwości,
I znosicielką wszelkich przeciwności.
Ani choroby, ani krzyże wszelkie
Dokuczały jej, ani szkody wielkie.
We wszystkim nabożnie z Bogiem się 
zgadzała;
I śmierć małżonka i dziatek wytrwała.
Gniew, choć w urazach, w jej sercu nie 
bywał,
Ani na zemstę nic się nie zdobywał.
K.  Daj, żebyśmy też cierpliwość kochali:
W.  A w przeciwnościach z Bogiem się 

zgadzali.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Wszechmogący i najłaskawszy Boże! Kiedy 
wielka służebnica Twoja Święta Jadwiga 

ścisłym zgadzaniem się z Twoją najświętszą 
wolą nieznośne przeciwności zawsze cierpli-
wie i mile znosiła, więc i my wolą naszą pod 
Twoje przenajświętsze składamy nogi, serca 
nasze Twojemu Majestatowi prezentujemy, 
prosząc Cię i suplikując, abyś nas umocnił 
na wszelkie w przeciwnościach zamieszania 
i poturbowania, abyś na smutne w natarczy-
wych przypadkach odmiany nas przygotował, 
abyś wszelkie ciężkości, krzyże i gorzkości 
Twoim świętym upodobaniem nam osłodził 
i do korony cierpliwym obiecanej nas dobro-
tliwie doprowadził. Oto przez zasługi Świętej 
Jadwigi wzdychamy do Ciebie Jedynowładny 
nasz Panie, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, któ-
ry żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
K. Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA NONĘ
Przybądź nam na ratunek...

(jak w „Na Laudes”)

Hymn
Strzeliste akty do Boga puszczała,
Jasność na twarzy w modlitwach miewała.
Afekt ją górnym Serafinem głosił,
Do góry Świętą Jadwigę podnosił.
Wiedziała przez znak osóbki płakania,
Jezusa na świat sam punkt zawitania.
Godna też była z krzyża przeżegnania,
A w swych za klasztor prośbach 
wysłuchania.
K.   Zagrzej, niech Serca w modlitwach 

pałają:
W. Niech Boskie uszy prośby wysłuchają.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Istotne szczęście nasze, Boże nieskończo-
ny, jakoś kochaną Służebnicę i miłośnicę 

Twoją Świętą Jadwigę ognistymi, a prawie 
Serafickimi afektami w nabożeństwach i bo-
gomyślności rozpalał: jakoś jej, o Chryste 
Jezu, czas narodzenia oznajmił i z krzyża 
pobłogosławił: racz i nasze serca ogarnąć, 
oziębłe dusz naszych nieużytości miłością 
Twoją roztopić, rozrywki i przeszkody od-
dalić, racz w naszych narodzić się sercach, 
prośby i modlitwy nasze, według Twojej 
przenajświętszej woli wysłuchać, a naszą 
jedyną podporą, wszelkiego dobra dawczy-
nią, Twoją wszechmocną prawicą i tu na 
całe życie, i na wieczność szczęśliwą racz 
nam o najsłodszy Jezu pobłogosławić. Który 
żyjesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym 
na wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA NIESZPÓR
Przybądź nam na ratunek...

(jak w „Na Laudes”)

Hymn
Serce ku bliźnim miłością pałało,
Jasne dowody swej hojności dało.
Autentykiem są fundacje jawne,
Dobrodziejstwami Świętej Księżny sławne.
Więźniowie, chorzy, nędzni, zakonnicy,
Inni żebracy, choć na szubienicy,
Gotowy w biedzie ratunek miewali,
Aspektu łaski szczodrej doznawali.
K.   O Matko, zmiękcz nas do bliźnich 

miłości:
W. Zjednaj też łaskę nam Boskiej litości.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Głębokie łask nieprzebranych morze, Boże 
najmiłosierniejszy! Jako hojna Służebnica 

Twoja, Święta Jadwiga niezliczone miłosier-
dzia znaki dla szczególnej miłości Twojej 
bliźnim wyświadczała: tak i nas, przez tę Jej 
szczodrobliwość niewypowiedzianą i przez 
Jej wielkie zasługi racz zmiękczyć do po-
winnej nad bliźnimi litości, a mizernym 
żebraczkom, grzesznym duszom naszym 
i w niebezpiecznym przy śmierci utrapie-
niu, i na strasznym sądzie racz miłosierdzie 
Twoje Ojcowskie pokazać. O co przez naj-
większy miłosierdzia dowód, przez gorzką 
nieskończonej wagi i ceny Odkupicielową 
Mękę i przez wszystkich Świętych zasługi 
z pokorną czołobitnością żebrzemy i do Mi-
łosierdzia Twego nieograniczonego wzdy-
chamy: Boże w Trójcy Święty Jedyny, który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
K.  Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

NA KOMPLETĘ
Nawróć nas Panie Boże, gdy nasze 
zbawienie,
Ty jesteś: a nam grzesznym odpuść 
przewinienie.
Przybądź nam na ratunek Boże 
dobrotliwy:
Przez zasługi Jadwigi bądź nam miłościwy,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu:
We trzech różnych osobach Bogu 
Jedynemu.

Hymn
Święta Ta też się proroctwem szczyciła,
I tak mężowi, dziatkom, objawiła,
Aleć i inszym rzeczy bardzo wiele:
Delfickie wróżki przechodząc w tym ciele.
Widziała oraz swe także skonanie;
I przyszli do niej Niebiescy Dworzanie.
Górni Duchowie wzięli ją do siebie:
A nam Patronkę obmyślili w Niebie.
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K.  O Matko, tam już Boga za nas błagaj,
W. Do tej ojczyzny nam też dopomagaj.
K.  Módl się za nami Jadwigo kochana:
W. Nam za patronkę od Boga obrana.

Modlitwa
Ach, Ojcze najdobrotliwszy, wszystko dobro 
i szczęście nasze na wieki, najmiłościwszy 
Boże, który miłą Oblubienicę Twoją, osobli-
wą naszą Patronkę Świętą Jadwigę przenio-
słeś do Nieba z ziemskiego płaczu padołu, 
a Twarzy Twojej Boskiej i Chwały niepojętej 
widzeniem duszę jej już nasyciłeś: o kiedyż 
z tego wygnania zwołasz i nas do siebie? 
O rychłoż nas z więzienia śmiertelnego na 
wolność wyprowadzisz? Do Ciebie, o jedyna 
ochłodo nasza, upragnione serca wzdycha-
ją: z Tobą celem swoim złączyć się pragną. 
O dajże, daj najmiłościwszy Boże, żebyśmy 
nie zbłądzili na wieki, ale wstępując tu w śla-
dy Świętej Jadwigi, tam w najporządańsze 

uczestnictwo do Ciebie się dostali. Przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego na wieki wieków. Amen.
K. Nakłoń Jezu na prośby...

(jak w „Na Jutrznię”)

POLECANIE GODZINEK
Z pokłonem Jezu ofiaruję Tobie,
Ku większej Twej czci, chwale i ozdobie;
I ku lepszemu Twej Sługi wsławieniu,
Świętej Jadwigi Księżny wychwaleniu.
Ofiaruję Ci te godzinki małe,
Oddając oraz serce moje całe.
Świętej Jadwigi wzorem niech Ci służy:
A Ty na wieki bądź miłościw duszy. Amen.

Godzinki śpiewa się na melodię 
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
 zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się nad nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,

Święta Jadwigo, módl się za nami.
Ozdobo Kościoła Bożego,
Klejnocie Śląska,
Księżno Śląska i Polski,
Korono książąt,
Narodzie królewski,
Matko świętych Synów i Córek,
Źródło i początku klasztoru trzebnickiego,
Zgromadzenie świętych panien,
Szkoło cnót świętych,
Zwierciadło zakonne,
Radości kapłanów,
Pociecho zakonników,
Przykładzie życia apostolskiego,
Ulubienico Chrystusa Pana,
Drzewo wyborne,
Wodo zbawienna,
Rolo, której Bóg błogosławił,
Matko i mistrzyni ubogich,
Matko utrapionych,
Matko cierpiących,
Sierot i wdów pocieszycielko,
Dzieła miłosierdzia z radością czyniąca,
Wzgardzicielko świata,

Wzorze ascezy chrześcijańskiej,
Kulturą i obyczajami religijnymi ozdobna,
Perło wdów,
Jasna gwiazdo śląskiego nieba,
Wonna różo trzebnicka,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Któryś Świętą Jadwigę umiłował,
Któryś jej wodę w wino przemienił,
Któryś modlitwy Jadwigi raczył wysłuchać,
Któryś z krzyża do niej przemówił,
Któryś ją do tajemnic boskich dopuścił,
Któryś ją sobie za oblubienicę wybrał,
Któryś ją niezliczonymi cudami i łaskami za 
życia, jak i po śmierci przyozdobił,
Któryś ją do społeczności świętych przyjąć 
raczył,

Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego,
Od powietrza, głodu i wojny,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy,
 wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy za przyczyną Świętej Ja-
dwigi odpuścić raczył,
Abyś gniew i karanie Twoje od nas oddalić 
raczył,
Abyś za przyczyną Świętej Jadwigi do jedno-
ści Kościoła katolickiego doprowadzić raczył,
Abyś nas od chorób duszy i ciała zachować 
raczył,
Abyś wszystkim czcicielom Świętej Jadwigi 
łaski miłosierdzia udzielić raczył,
Abyś dusze zmarłych braci i sióstr naszych 
od wiekuistego potępienia wybawić raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Litania do św. Jadwigi Śląskiej

Modlitwy
Ojcze Niebieski, który naszą wielką Patronkę Świętą Jadwigę nieskończonym Twoim rozu-
mem od wieków przeznaczyłeś na Twoją wierną służebnicę, prosimy Cię pokornie, użycz 
nam, grzesznym ludziom, przez Jej przyczynę Twojego Boskiego błogosławieństwa; 
daj Tobie wiernie służyć, skromnie żyć, zbawiennie umierać, abyśmy w społeczności 
Świętej Jadwigi po przemijającym tutejszym świecie tam, w życiu zawsze trwającym, 
Ciebie chwalić, czcić, wielbić i wysławiać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O najchwalebniejsza Księżno i wielka orędowniczko utrapionych – Święta Jadwigo, która 
na ziemi pobłogosławiona cudami jaśniałaś, teraz zaś w niebie żyjesz wieczną jasno-
ścią ozdobiona, zwróć na nas Twoje litościwe serce, wysłuchaj nasze modlitwy; uproś 
nam u Boga odpuszczenie grzechów i poprawę życia naszego; uproś u najmilszego 
ukrzyżowanego Jezusa wszystkim państwom wiary świętej jedność i pokój; uproś 
osobliwie tę łaskę, żebyśmy Twoim świętym przykładem Najświętszą Maryję Pannę 
aż do śmierci naszej z serca miłowali, a u kresu życia w imieniu Jezusowym i Maryi 
umierać mogli. Amen.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 zmiłuj się nad nami.
K.  Módl się za nami Święta Jadwigo.
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych.

Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki 
Twoim natchnieniom Święta Jadwiga usilnie 
zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosier-
dzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za 
Jej przykładem starali się o pokój i zgodę 
między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących 
niedostatek. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Akt powierzenia się św. Jadwidze
Ciebie sobie za Patronkę Święta Jadwigo 
obieramy, abyś nas we wszystkich potrze-
bach łaskawie ratowała; do Ciebie wzdy-
chamy, do Ciebie serce i oczy zwracamy, 
Twej się opiece oddajemy. Bądź 
nam, niegodnym, miłościwa 
Księżno w utrapieniu po-
mocą, w prześladowaniu 
pociechą, we wszelkiej 
trwodze ucieczką, przed 

Majestatem Boskim orędowniczką. Niech 
Twoja wielowładna przyczyna sprawi, że-
byśmy złe nałogi wykorzenili, Ciebie na-
śladując w cnotach postępowali, żebyśmy 

śmiercią sprawiedliwych zakończyli 
doczesne życie, a potem do nie-

bieskiej wchodząc chwały, 
w Boga się z Tobą wiecznie 
wpatrywali. 
Amen.

Tekst Godzinek o św. Jadwidze Śląskiej pochodzi z dzieła franciszkanina konwentu-
alnego o. Ludwika Jerzego Miske (XVII/XVIII w.). Autor, za aprobatą władz kościelnych, 
opublikował drukiem w 1724 r. najobszerniejszą biografię św. Jadwigi Śląskiej zaty-
tułowaną Zwierciadło przykładności, to jest świątobliwy żywot Wielkiej Służebnicy 
Boskiej Świętej Jadwigi przed tym Polskiej i Śląskiej księżny, a teraz Osobliwej Patronki, 
sławnego klasztoru trzebnickiego najszczodrobliwszej fundatorki.
Litania i modlitwy na podstawie opublikowanego w 1687 r. w Krakowie modlitewnika 
karmelity o. Arnolda Septena Sacra. Powstały w środowisku trzebnickim i wiążą się 
bezpośrednio z odnowieniem kultu św. Jadwigi za czasów ksieni Krystyny z Wierzbna 
Pawłowskiej. Modlitwy przeznaczone są do prywatnego odmawiania. 

Modlitewnik opracował KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI  
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