
 
Święto Królowej Jadwigi – 8 czerwca 
 
Szanowni Państwo, 
 
Jak co roku 8 czerwca obchodzimy święto św. Jadwigi Królowej. Msze św. będą 
odprawiane w Katedrze Wawelskiej w Krakowie i w katedrze św. Patryka w Melbourne. 
W tym roku święto to wypadnie w niedzielę i mamy nadzieję, że społeczności polonijne, 
w tym Księża prowadzący działalność duszpasterską wśród mniejszości polskich będą 
pamiętali o tym pięknym i wpisującym się już na stałe w polską tradycję święcie 
ukochanej przez caly Naród Królowej. Bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić fakt, iż 
polski Ksiądz mógłby pominąć w kazaniu wspomnienie wartości ofiary i wkładu tak do 
rozwoju Kościoła w Polsce jak również do rozwoju naszego Narodu Pani Wawelskiej. 
Wiemy jak bardzo uroczyście w środowiskach polonijnych jak również w kościołach w 
Polsce obchodzona jest rocznica konstytucji 3-go Maja. Zdajemy sobie sprawę, że 
oświeceniowe przesłanie tejże Konstytucji nie jest wystarczjąco głęboko 
zinterpretowane. Jakobińska przeszłość niektórych twórców Konstytucji powinna skłonić 
to głębokiej refleksji środowiska katolickie, w tym księży którzy bezmyślnie stawiają na 
ołtarze dzieło które nie do końca jest interpretowane w kontekście skutków jakie 
przyniosło i przynosi polskiemu Narodowi. Jest też bardzo niezrozumiałe dlaczego tak 
wielu księży zwłaszcza w środowiskach polonijnych z taką niechęcią odnosi się do naszej 
św. Królowej i zarazem najpiękniejszej i największej postaci  formującej dzieje naszego 
Narodu. W naszym odczuciu jest to wyraz bardzo antypolskiej postawy. Był czas kiedy 
ksiądz Bandurski widząc ogromne zagrożenie dla naszego Narodu wołał „zbudźmy 
Jadwigę” i oto teraz kiedy nasz Papież Jan Paweł II zbudził Jadwigę okazało się, że nasze 
duchowieństwo zapadło w głęboki sen. Najwyższy czas zbudzić tych śpiących 
„mnichów” by razem z całym Narodem zawołali „Jadwigo prowadź”. Jest to tak bardzo 
potrzebne dzisiaj naszemu Narodowi, który pozbawiony przywódców stacza się do roli 
robotników cywilizowanego świata. Najwyższy czas aby widmo „Chicago” przestało 
straszyć swą cepeliadowską „polskością”. Wierzymy, że tylko św. Jadwiga Królowa jest 
w stanie wydźwignąć nasz Naród do rangi takiej jakim był w czasie Jej panowania.  
Rozpoczęliśmy zbieranie funduszy na pozyskanie lokalu dla Instytutu Badań and 
Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej. Instytut ten prowadzi bardzo nowoczesne i 
pionierskie badania. W przeciwieństwie do innych placówek naukowych (nielicznych) 
funkcjonujących na terenie ośrodków polonijnych, Instytut nasz prowadzi badania które 
stanowią bardzo powazny wkład w rozwój nauki światowej a nie są li tylko 
opracowaniami na temat tej czy innej polonijnej grupy. Zachęcamy naukowców 
polskiego pochodzenia do włączenia się do badań prowadzonych w naszym instytucie. 
Bardzo prosimy o rozpropagowanie tego zaproszenia wśród polskich naukowców.  
Bardzo byśmy byli wdzięczni za pomoc w pozyskaniu bazy lokalowej dla QJRIU przez 
wpłacenie każdej kwoty na nasze konto: 
BSB  (06)3220 
Acc. No. 1006 3357 
Acc. Name: The Queen Jadwiga Foundation 
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