31. Niedziela Zwykła, 5 listopada 2017, nr 36 (149)

Refleksja ewangeliczna /Mt 23,1–12/

Dlaczego wywyższanie się jest takie złe? Między innymi
dlatego, że wywyższając się zawsze kogoś poniżamy, a to
oznacza, że budujemy poczucie własnej wartości kosztem
innych. Nie ma powodu, abyśmy budowali swoje poczucie
wartości przez poniżanie innych. Nasza wartość opiera się
bowiem na lepszych podstawach – na prawdzie o Bożym
dziecięctwie, na fakcie, że wszyscy jesteśmy córkami
i synami Boga. Jezus chce nam przywrócić poczucie wartości oparte na tym prawdziwym fundamencie, ale będzie
Mu trudno to zrealizować, jeśli będziemy się wywyższać.
Mieczysław Łusiak SJ
Za: deon.pl

O obrazie kanonizacyjnym
świętej Jadwigi Królowej

Pierwsze informacje archiwalne o skrzyneczce pochodzą z inwentarza katedry
z r. 1563. Prawdopodobnie
około r. 1620 skrzyneczka
wraz z kilkoma innymi
przedmiotami z niewyjaśnionych przyczyn została ukryta i znajdowała się w zapomnianym schowku przez
250 lat. Odnaleziona w marcu 1881 roku powróciła do
zbiorów Skarbca Katedralnego, a od 1995 r. eksponowana jest na stałej wystawie Muzeum Katedralnego
na Wawelu.
Drugi plan obrazu wypełniają
pełne znaczenia i symboliki
budowle związane z życiem
i działalnością Świętej Królowej. Jest tam Wawel – siedziba
Jadwigi, Akademia Krakowska, która została odnowiona dzięki
zapisowi w testamencie Królowej i oddaniu uczelni całego majątku osobistego. Po drugiej stronie Wisły widoczny jest zakon
ojców paulinów na Jasnej Górze. Dla klasztoru w lutym 1393
r. Królowa wraz z małżonkiem wystawiła w Krakowie dokument fundacyjny; była to tzw. druga fundacja, która rozszerzyła uposażenie klasztoru. Jak jest napisane w dokumencie
znajdującym się w jasnogórskim Muzeum 600-lecia, fundacja
została dokonana dla uproszenia zbawienia własnego
i małżonki naszej najdroższej.

Ileż to razy spoglądamy na obraz naszej świętej królowej Jadwigi wiszący nad wejściem do zakrystii. Przyglądamy się
z większą lub mniejszą uwagą, ale czy tak naprawdę wiemy,
co ten obraz przedstawia, czy zastanawialiśmy się nad ukrytą
symboliką, nad tym, co jest na nim przedstawione poza postacią naszej patronki?
Obraz został namalowany specjalnie na uroczystość kanonizacji królowej Jadwigi przez krakowskiego artystę malarza Piotra
Moskala. Na pierwszym planie przedstawiona jest oczywiście Szkatułka
postać naszej Świętej, ubranej w suknię i czerwony płaszcz
z gronostajowym kołnierzem. Na głowie otoczonej aureolą
Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o herbie św. Jana
widnieje korona, a w rękach Jadwiga trzyma pozostałe insy- Pawła II znajdującym się w dolnym prawym rogu obrazu
gnia władzy monarszej – berło i jabłko królewskie. Dywan, na
z wyeksponowaną dewizą życiową naszego Papieża – TOTUS
którym stoi Królowa ma herb paulinów oraz orła Jagiellonów.
TUUS.
U stóp Królowej możemy dostrzec jej atrybuty: pergaminoRaduj się dziś, Krakowie! Raduj się, bo nadszedł wreszcie
wy zwój, szkatułkę z kości słoniowej oraz królewską pie- czas, że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać
częć. Jeśli chodzi o szkatułkę, to została ona wykonana
hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej...
w I połowie XIV w. w Paryżu w stylu gotyckim i została
Małgorzata Michalska
przekazana przez Jadwigę do Skarbca Katedry Wawelskiej.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 06.11
06:30 Za Parafian
07:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
07:00 + Paweł Wójs i syn Władysław
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
18:30 + Andrzej – 31. rocznica śmierci, + Adam – 10. rocznica
śmierci oraz Matylda i Jan
18:30 + Stefan Gul
18:30 + Marek Żmuda (od żony i syna)
WTOREK 07.11
06:30 + Kazimierz Kwaśniak
07:00 + Stefan Mielnicki i zmarli z rodziny
07:00 + Marianna, Karol i Józef Molendowie, Karolina, Józef i Jan
Szczepanowscy
08:00 + Jadwiga Elżbieta Jakubowska
18:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
18:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
18:30 + Zdzisław Rogóż (od rodziny Miczołków)
ŚRODA 08.11
06:30 + Elżbieta Tałach (od kuzyna Andrzeja)
06:30 + Michał Smyczyński (od kolegi)
07:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Ignacy – 15. rocznica śmierci i Helena Łatka
07:00 + Wincenty i Wiktoria Caba oraz zmarli z rodziny Caba
08:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 09.11
06:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Józef i Adam Cięcielowscy oraz zmarli z tej rodziny
08:00 + Józef Knapczyk (od Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakowiak”)
18:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
18:30 + Zdzisław Rogóż (od rodziny Kulińskich)
PIĄTEK 10.11
06:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
06:30 + Edward, Janina, s. Edward
07:00 + Elżbieta Tałach (od kuzyna Adama z rodziną)
08:00 + Edward Dziadosz (od Ireny i Tadeusza Gorgoszów z rodziną)
18:30 Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Tadeusza Noworyta
z okazji 93. rocznicy urodzin
18:30 + Stanisław Jurkin – 33. rocznica śmierci
18:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
18:30 + Zdzisław Rogóż (od rodziny Śpiewaków)
SOBOTA 11.11
06:30 + Jadwiga Jakubowska (od Anny Koziany, Bogumiły Leśniak,
Jana Guziaka)
07:00 + Józef Mączka – 36. rocznica śmierci
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
08:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Stanisław Mika (od sąsiadów)
08:00 + Zdzisław Rogóż (od rodziny Małyków)
08:00 + Stanisław Janas oraz Antoni i Karolina Górka
18:30 + Zbigniew Madyda w 1. rocznicę śmierci (od żony, córek
i wnuków)
NIEDZIELA 12.11
06:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
09:30 + Jarosław Gorczyca – 7. rocznica śmierci
10:00 + Józefa, Piotr i Antoni Bochenek
11:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB w 12. rocznicę
urodzin Michała
12:30 W intencji Marii i Franciszka Wątarek z okazji 64. rocznicy
ślubu, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
17:00 Rezerwacja
18:30 + Maria Jodłowska w 1. rocznicę śmierci
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom tego tygodnia życzymy opieki Bożej
i wszelkiej pomyślności.


Zespół Charytatywny prowadzi dzisiaj przed kościołem
po Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność
kuchni św. Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za
każdy dar serca.



Zebranie Akcji Katolickiej odbędzie się we wtorek
po wieczornej Mszy św. w sali nr 6.



W czwartek 9 listopada o godz. 18:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św. w kaplicy św. Jadwigi
Królowej w sanktuarium św. Jana Pawła II Nie lękajcie się. Zapraszamy.



Spotkanie przed sakramentem bierzmowania dla
klas VIII będzie we wtorek, a dla klas II gimnazjum
w środę o godz. 17:00 w Kaplicy Matki Bożej.



Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie studentów na nową inicjatywę modlitewną. Chrystus na
Krowodrzy to adoracja Najświętszego Sakramentu,
która odbywać się będzie co miesiąc wieczorem w kościele. Najbliższa w czwartek 9 listopada o godz.
19:15, czyli zaraz po Mszy św. wieczornej. Przy kościele rozdawane są dzisiaj kalendarzyki zapraszające na
tę adorację. Więcej informacji na ten temat na naszej
stronie parafialnej.



Spotkania grupy studentów odbywają się w poniedziałki o godz. 20:00 w salce pod plebanią.



Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami, który odmawiamy codziennie o 18:00.



W zakrystii można jeszcze składać na wypominki
roczne i jednorazowe.



Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Janusz Flaszowski (l. 43) z ul. Krowoderskich Zuchów 15, Maria Kozioł z ul. Łokietka 57b oraz Adam
Ścibor z ul. Batalionu Skała AK 4a.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 06.11

PIĄTEK 10.11

Rz 11,29–36; Ps 69;
Łk 14,12–14
Rz 12,5–16a; Ps 131;
Łk 14,15–24

św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora
Kościoła
Rz 15,14–21; Ps 98;
Łk 16,1–8

ŚRODA 08.11

SOBOTA 11.11

Rz 13,8–10; Ps 112; Łk
14,25–33

św. Marcina z Tours,
biskupa
Rz 16,3–9.16.22–27;
Ps 145; Łk 16,9–15

WTOREK 07.11

CZWARTEK 09.11

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Ez 47,1–2.8–9.12; Ps 46;
J 2,13–22

NIEDZIELA 12.11

Mdr 6,12–16; Ps 63;
1 Tes 4,13–18; Mt 25,1–13

Droga do świętości
Nie chodzi o to, jak żyć, aby zostać świętym, ale
w jaki sposób po świętym życiu następuje wyniesienie na ołtarze, czyli jak przebiega proces kanonizacyjny. Etapy tego procesu przybliża nam ks. dr
Andrzej Scąber, główny referent do spraw kanonizacji Archidiecezji Krakowskiej w rozmowie przeprowadzonej przez Patrycję Nogieć.

Jak przebiega proces kanonizacyjny? W sensie od Sługi Bożego do Świętego?
W przypadku męczenników można prosić od razu o beatyfikaProces kanonizacyjny może być prowadzony tylko wobec katolika. Warunkiem rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego jest
opinia świętości. Musi być ona spontaniczna i trwała. Opinia
świętości to powszechne przekonanie o heroicznym życiu
zmarłego lub poniesieniu męczeństwa za wiarę. Proces może
rozpocząć się 5 lat po śmierci. Pierwszym aktem prawnym
jest ukonstytuowanie się powoda sprawy. Powód sprawy ponosi odpowiedzialność moralną i finansową za sprawę. Powoda reprezentuje postulator sprawy (odpowiednik cywilnego
adwokata). Postulator prosi kompetentnego biskupa, czyli
biskupa miejsca śmierci o rozpoczęcie procesu wskazując na
opinię świętości. Jeśli biskup uzna racje postulatora, powołuje
Komisję Historyczną celem zbadania dokładnie życia kandydata oraz wyznacza co najmniej dwóch biegłych teologów, którzy zbadają pisma kandydata co do prawowierności wobec
wiary i obyczajów chrześcijańskich.

cję, czyli zezwolenie na publiczny kult. W przypadku wyznawców trzeba przeprowadzić osobny proces w sprawie cudu.
Jest on także dwuetapowy, na poziomie diecezji i w Stolicy
Apostolskiej. Po udowodnieniu cudu może nastąpić beatyfikacja wyznawcy. Kanonizacja zarówno męczennika, jak wyznawcy następuje po udowodnieniu cudu, który miał miejsce
po beatyfikacji.

Czym się różnią od siebie te tytuły: Czcigodny Sługa Boży,
Beatyfikowany a Święty? Jakie trzeba spełnić warunki, aby
dostać każdy tytuł?
Proces kanonizacyjny rozpoczyna się po wydaniu zgody na
prowadzenie procesu przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Od tego momentu przysługuje kandydatowi
do chwały ołtarzy tytuł Sługa Boży, tytuł Czcigodny Sługa
Boży po wydaniu dekretu heroiczności cnót Sługi Bożego.
Błogosławiony po zezwoleniu papieża na kult publiczny
(w przypadku męczenników po udowodnieniu męczeństwa za
wiarę i wydaniu dekretu o męczeństwie, w przypadku wyznawców po udowodnieniu cudu przez wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego). Święty po udowodnieniu cudu poprzez wstawiennictwo Błogosławionego.

Jeśli Komisja Historyczna i Teologiczna nie znajdują przeszkód
do prowadzenia procesu, biskup zwraca się do konferencji
episkopatu o wydanie opinii co do zasadności prowadzenia
procesu. Jeśli opinia episkopatu jest pozytywna, prosi o zgodę
na prowadzenie procesu Kongregację Spraw Kanonizacyjnych
w Rzymie. Jeśli Stolica Apostolska nie ma zastrzeżeń, wydaje
Ile trwał najkrótszy, a ile najdłuższy proces kanonizacyjny
zgodę na prowadzenie procesu, tzw. Nulla Osta.

znany Księdzu?

Po otrzymaniu zgody Stolicy Apostolskiej biskup powołuje
trybunał, którego zadaniem jest przesłuchanie świadków Najdłuższy nowożytny proces, czyli proces prowadzony według
i zebranie całego materiału dowodowego. Trybunał tworzą norm prawa kanonizacyjnego, to bardzo znany proces św. Jadwigi Andegaweńskiej – króla Polski (600 lat, zmarła w 1399,
delegat biskupa, promotor sprawiedliwości i notariusz.
a kanonizacja odbyła się w 1997 roku), najkrótszy św. Jana
Po zebraniu całego materiału dowodowego akta sprawy zo- Pawła II (zmarł w 2005 r., kanonizacja – 2014, czyli 9 lat).
stają przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Tam są sprawdzane. Jeśli nie ma zastrzeżeń co do przeprowadzonego procesu na terenie diecezji, Kongregacja wydaje
dekret ważności procesu diecezjalnego. Następnie wyznacza
relatora sprawy (ktoś w rodzaju promotora rozprawy naukowej). Następuje opracowanie Positio causae, czyli materiału
studyjnego dla komisji. Pierwszą komisją w sprawach dawnych jest Komisja Historyczna, we wszystkich sprawach Komisja Teologiczna i Komisja Kardynałów i Biskupów.
Jeśli wszystkie Komisje pozytywnie odniosą się do prowadzonej sprawy, zostaje wydany dekret heroiczności cnót lub dekret męczeństwa za wiarę.

Mądrej głowie dość dwie słowie
Ręka śmierci
W Księdze Daniela
trzej młodzieńcy śpiewając pieśń dziękczynną w piecu ognistym
wspominają moc śmierci: Chananiaszu, Azaria-

szu i Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie
i wywyższajcie Go na
wieki, bo wybawił nas
z otchłani i z mocy
śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia (Dn

3,88). Jednakże moc tę
wspominają tylko w Biblii Tysiąclecia, w innych
przekładach śmierć ma
inne atrybuty. W Biblii
Poznańskiej oraz w tłumaczeniu ks. Józefa Homerskiego Bóg wybawił młodzieńców z ręki śmierci, natomiast
w Warszawsko-Praskiej
wydobył spod władzy
śmierci. Ręka śmierci występuje również w Biblii rosyjskiej i bułgarskiej, a także w Wulgacie (czyli łacińskim
tłumaczeniu dokonanym w IV–V w. przez św. Hieronima)
oraz w Septuagincie (czyli w Starym Testamencie przełożonym na grekę w III–II w. przed Chr.). To ostatnie ma
szczególne znaczenie, jako że ta część Księgi Daniela zachowała się tylko w języku greckim. Wydaje się dość
pewne, że w oryginale także była ręka śmierci. Czy mamy
tu do czynienia z personifikacją śmierci, czyli uważaniem
jej za osobę, która wyciąga rękę po duszę człowieka? Nie.
Jest to typowy przykład obrazowania właściwego językom
semickim, w którym źródłem transpozycji metaforycznych, czyli przenośni, stają się części ciała. Ręka należy
do typowych somatyzmów (czyli wyrazów nazywających
części ciała – od greckiego soma ‘ciało’) biblijnych, wokół
których tworzy się szereg określeń symbolicznych. W Biblii ręka najczęściej jest symbolem władzy i mocy Boga,
albowiem w językach semickich to samo słowo oznacza
rękę i moc. W Księdze Daniela jest też symbolem władzy
i mocy śmierci. Zatem wszystkie przytoczone tłumaczenia
wbrew pozorom są właściwe, choć ja osobiście wolę zostawiony tu semityzm ręka.
K.H.-Sz.
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

WARTO

PRZECZYTAĆ
Thierry Bizot, Anonimowy katolik. Wyd. Biały Kruk,
2017, 190 s.
Autobiograficzna powieść ukazująca drogę nawrócenia na
katolicyzm, w którym autor był wychowany. Droga ta zaczyna się tzw. przypadkiem, choć tak naprawdę przypadków w życiu nie ma. Autor, bardzo znany we Francji człowiek mediów, czyli środowiska, w którym przyznanie się
do katolicyzmu jest czymś wstydliwym, dość drobiazgowo
opisuje wydarzenia, które przeżywa niemal wbrew sobie,
a które doprowadziły go do poznania i pokochania Jezusa.
Z człowieka pełnego lęków stał się człowiekiem wypełnionym radością życia. Pod koniec pisze: Wiara to powiew

młodości, to radość, fantazja i przyjemność! Jest dana
bez zasługi i uszczęśliwia… Oby każdy z nas tak przeżywał
swoją wiarę.

Książka wydana jest pięknie, z dosyć dużą czcionką
i światłem, pisana wartkim językiem, czyta się błyskawicznie. Polecam.
K.H.-Sz.

Myśląc Ojczyzna
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie
i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą
niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.
Karol Wojtyła
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

