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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mk 1,14—20 /
Co to znaczy, że rybacy porzucili wszystko i poszli za Jezusem? Czy przestali być rybakami? Czy urządzili licytację
i sprzedawali ryby na targu? Powracali przecież jeszcze do
połowów.
Poszli za Nim w tym znaczeniu, że największa nawet praca, największa ryba nie przeszkodziła im w usłyszeniu
przechodzącego obok Jezusa. Stać się rybakami ludzi
oznacza, że odtąd nawet wieloryb nie zasłoni duszy człowieka, własnej i cudzej.

Odnowienie Akademii Krakowskiej

ODESZŁA śp. Maria Konieczna

Akademię Krakowską powołał do życia przywilej
fundacyjny Kazimierza III
Wielkiego 12 maja 1364,
potwierdzony później przez
papieża Urbana V 1 września tego samego roku.
Nazywana była wtedy łacińską nazwą Studium Generale. Utworzone zostały
wydziały prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych.
Jednak stosunkowo szybka śmierć króla w 1370 r.
i brak zainteresowania ze
strony jego następcy –
Ludwika Węgierskiego spowodowały
zaprzestanie
działalności Akademii.

Parafianka od zarania, była
jedną z tych osób, które
przez kilka lat wydeptywały ścieżki do urzędów w Krakowie i Warszawie, walcząc
o zezwolenie na budowę kościoła, potem zaś brała
czynny udział w jego budowie. Od początku też, od r.
1974, działała w grupie charytatywnej pomagając w opiece
nad chorymi, zbierając odzież
i wydając ją osobom potrzebującym, a także – w trudnych latach 80. – rozdzielając dary przysyłane do nas
z państw zachodnich. Później widywaliśmy ją w 1. niedziele
miesiąca z puszką przed kościołem zbierającą pieniądze na
kuchnię dla ubogich, sprzedającą baranki wielkanocne
i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbierającą
żywność do paczek od klientów sklepów. Brała udział
w przygotowywaniu paczek świątecznych i babek wielkanocnych dla ubogich, w organizowaniu Wigilii dla samotnych. Uczestniczyła również w spotkaniach, wyjazdach
i akcjach kręgów rodzin w grupie Miłosierdzia Bożego.
Codziennie na Mszy św., w dni powszednie w razie braku
lektora czytała lekcję o godz. 8:00. Była matką dwojga
dzieci, w tym ks. Piotra wyświęconego w 1990 roku.
K.H.-Sz.

Pierwsze starania mające na celu wznowienie jej funkcjonowania podjęło jeszcze przed 1390 r. królewskie małżeństwo – Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło. Co ciekawe, z mów Bartłomieja z Jasła z 1390 oraz z 1391 r.
wynika, że Studium wtedy działało, więc prawdopodobnie
zabiegi władców Polski przyczyniły się do jego częściowego uruchomienia. Ich wielkim sojusznikiem w tej inicjatywie był Piotr Wysz, który został biskupem krakowskim
w 1392 r. Według Franciszka z Brzegu to on namówił królową do podjęcia starań o odnowienie Akademii. Kluczem
do pełnego wznowienia jej działalności było uzyskanie
zgody od papieża na utworzenie wcześniej nieistniejącego
wydziału teologicznego. Był on niezwykle potrzebny do
kształcenia teologów, którzy z kolei byli niezbędni do
wspierania trwającej od kilku zaledwie lat chrystianizacji
Litwy, a także do organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi,
gdzie silny był wpływ Kościoła prawosławnego. Dowodem, jak ważna dla królowej Jadwigi była kwestia funkcjonowania uniwersytetu jest fakt, że przeznaczyła wielką
sumę na fundację bursy dla litewskich studentów kształcących się na uniwersytecie w Pradze. 11 stycznia 1397 r.
papież Bonifacy IX wydał bullę, która zezwoliła na utworzenie wydziału teologicznego na Akademii Krakowskiej.
Jednak pełnej realizacji idei odnowienia Akademii Jadwiga
nie doczekała ze względu na rozbieżności związane
z kształtem uczelni oraz brak kadry i finansów. Królowa
zmarła 17 lipca 1399 r.
Dokończenie na str.4

Łowili ryby i wyłowili mądrość. Szukali ryb, znaleźli Pana
Jezusa.
Można uciekać od pracy i tylko się modlić. Można uciekać
od garnków, komputerów i wcale się nie modlić, zapomnieć nawet o tym, co jest na pierwszej stronie katechizmu, ale można łopatą odgarniać śnieg i mieć świadomość obecności Pana Boga, który jest blisko.
Ks. Jan Twardowski

Restaurowanie Akademii Krakowskiej przez św. Jadwigę,
Jan Matejko

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 22.01
06:30 + Maria i Łucja
06:30 + Stanisław Rokosz (od Janusza i Mamy z Limanowej)
07:00 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i przeciwieństwa
popełnione w życiu
07:00 + Włodzimierz Maślanka (od rodziny Wąsików)
07:00 + Józef Szczepanowski i zmarli + Karolina, Jan, Wanda,
Andrzej i Małgorzata
08:00 + Włodzimierz Staszel (od chrześnicy Anny z mężem)
18:30 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
WTOREK 23.01
06:30 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i przeciwieństwa
popełnione w życiu
06:30 + Henryk, Marianna, Eugeniusz Depta
07:00 O zdrowie dla Antoniego
07:00 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Rokosz (od chrześnicy)
08:00 + Maciej Antosiewicz (od kolegów i koleżanek z Urzędu Marszałkowskiego)
18:30 + Janina – 30. rocznica śmierci
ŚRODA 24.01
06:30 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
06:30 + Stanisława Kulbicka (od rodziny Tekielaków)
07:00 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i przeciwieństwa
popełnione w życiu
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Filipa
08:00 + Jan w 38. rocznicę śmierci, + rodzice Tekla i Mateusz
oraz brat Józef
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 25.01
06:30 + Krystyna Kaleta (od Zespołu Charytatywnego)
07:00 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i przeciwieństwa
popełnione w życiu
07:00 W intencji Bogu wiadomej
08:00 + Kazimierz Myszka w 8. rocznicę śmierci
18:30 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
PIĄTEK 26.01
06:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich
Narodu
06:30 + Maria Konieczna (od grupy rodzin)
07:00 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i przeciwieństwa
popełnione w życiu
07:00 + Genowefa Kobylska, + Leonia Suder
07:00 + Krystyna Zięba (od Krystyny i Andrzeja z rodziną)
08:00 + Franciszek Młynarczyk w 18. rocznicę śmierci
18:30 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
SOBOTA 27.01
06:30 + Karol Kwiatkowski (od Krystyny i Mariana Senderowicz)
07:00 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
07:00 + Stanisława Kulbicka (od rodziny Zdzisława Janus)
08:00 Zmarli z rodziny Korzeniów i Knapów
08:00 + Roman Kural (od córki Alicji z mężem oraz wnukami Markiem, Tomaszem i Katarzyną)
08:00 + Henryk Deka
18:30 + Ewa Szaniawska w 7. rocznicę śmierci oraz + Krystyna
Nędza w 10. rocznicę śmierci
NIEDZIELA 28.01
06:30 + Stefania Wójtowicz – 10. rocznica śmierci
08:00 + Władysław – 26. rocznica śmierci, + Leon – 15. rocznica
śmierci
09:30 + Jan Uchman w 17. rocznicę śmierci
10:00 + Jan Tekiela w 3. rocznicę śmierci oraz + Janina Tekiela
11:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Martynki
z okazji 13. rocznicy urodzin oraz imienin

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

 Dzisiaj

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zapraszamy do
wspólnego kolędowania z udziałem scholi dziecięcej
i chóru parafialnego po Mszy świętej o godz. 11:00.

 Także

dziś po każdej Mszy św. dzieci i młodzież z Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga prowadzą
zbiórkę pieniędzy na akcję Zima w mieście. Będziemy
wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę. W czwartek
25 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy do kaplicy na
Mszę św. klubową, podczas której będziemy się modlić
w intencji naszych darczyńców.

 Wydział

Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zaprasza wszystkich małżonków, jak i przygotowujących się do małżeństwa na spotkanie rejonowe,
które odbędzie się dzisiaj wieczorem w parafii
św. Jana Kantego w Bronowicach. W planie spotkania
prelekcja, Msza św. i modlitwa małżeństw i narzeczonych przed Najświętszym Sakramentem.

 Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 21 oraz uczniowie klasy 2a i 3c serdecznie zapraszają na jasełka Oddajmy
pokłon Jezusowi w przyszłą niedzielę 28 stycznia
o godz. 11:45 (po Mszy św. o godz. 11:00) w sali teatralnej przy naszym kościele.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Andrzej
Szydłowski (l. 72) z ul. Rusznikarskiej 13 oraz Aleksandra Szewczyk (l. 89) z ul. Wybickiego 16.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 22.01

2 Sm 5,1–7.10; Ps 89;
Mk 3,22–30

Dz 9,1–22; Ps 117;
Mk 16,15–18
PIĄTEK 26.01

2 Sm 6,12b–15.17–19;
Ps 24; Mk 3,31–35

św. biskupów Tymoteusza
i Tytusa
Tt 1,1–5; Ps 96; Łk 10,1–9

ŚRODA 24.01

SOBOTA 27.01

św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
2 Sm 7,4–17; Ps 89;
Mk 4,1–20

bł. Jerzego Matulewicza,
biskupa
2 Sm 12,1–7a.10–17;
Ps 51; Mk 4,35–41

CZWARTEK 25.01

NIEDZIELA 28.01

Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła

Pwt 18,15–20; Ps 95;
1 Kor 7,32–35; Mk 1,21–28

WTOREK 23.01

12:30 + Stefania i Józef Kopacz
17:00 + Stanisław Grzechynka – msza gregoriańska
18:30 + Adelajda i Marian Sobota oraz Roman i Franciszka Stencel
20:30 + Maria i Władysław oraz Marianna i Michał

Babcie i dziadkowie

u nas obchodzony jest ponoć w Bułgarii i Brazylii, w innych
krajach bywa w różnych dniach, czasem zmiennie. Wszędzie
jednak chodzi o jedno: aby sprawić radość babciom i dziadkom
Jedni nie wyobrażają sobie bez nich życia, inni nie ma- i docenić ich niepodważalne walory.
ją ich wcale. Niektórzy rodzice szukają dla swych poK.H.-Sz.
ciech przybranych dziadków, aby te miały pełną rodzinę. A więc są niezbędni.
Każda Babcia była małą dziewczynką
Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką
Chodzili do szkoły, potem dorastali
Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali
Wychowali swoje dzieci...
A czas leci, leci, leci...
Dzisiaj na pociechę mają
Wnuki które Ich kochają.

Babcia to cała instytucja: odbierze z przedszkola, zaprowadzi
do szkoły, posiedzi przy chorym i utuli, zabawi zdrowe. Zawsze ma czas i cierpliwość, nie spieszy się i nie irytuje, wszystko
zrozumie i pocieszy, przynajmniej tradycyjna babcia. Kieruje
się sercem i mądrością życiową, a nie modnym podręcznikiem
czy aktualnie panującymi trendami.
Dziadek jest od rozpuszczania wnuków. Przemyci słodycze,
których nowocześni rodzice nie dają dzieciom, a dzieci je
uwielbiają, jajko z niespodzianką niewiele warte, ale słodkie
i z niespodzianką, pozwoli sobie wchodzić na głowę, choć własnym dzieciom nie pozwalał, pójdzie na spacer w najgorszą
pogodę, nie bacząc na reumatyzm. Ale też zaprowadzi do
szkoły, gdy babcia zajęta jest innym wnukiem. Czy zawsze tak
było?
Uczeni twierdzą, że 50 tysięcy lat temu nie było dziadków, bo
ludzie żyli krótko. Ale 30 tys. lat temu już byli. Co się stało?
Czy Pan Bóg zlitował się nad dziećmi? Wszak Pan Jezus babcię miał, choć Ewangelie nic o tym nie mówią.
Chcąc uhonorować użytecznych seniorów wymyślono najpierw Dzień Babci. W Polsce nastąpiło to z inicjatywy czasopisma Kobieta i Życie w r. 1964. Ustanowiono go na 21 stycznia, a w kilka lat później Dzień Dziadka na 22 stycznia.
Dzieci w przedszkolach i szkołach wykonują z tej okazji własnoręcznie laurki, przygotowują występy, a następnie babcie
i dziadkowie zapraszani są na uroczystości. Bardzo to miłe
i uczy młodocianych pamiętania o starszych.
Z czasem i w innych krajach ustanowiono dzień babci i dziadka,
na ogół obchodzone w jednym dniu. W tym samym czasie co

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta
życzymy błogosławieństwa Bożego i wszelkich
potrzebnych łask, siły, zdrowia, cierpliwości,
pogody ducha oraz miłości wnuków.

Wizyta duszpasterska
Trwa wizyta duszpasterska, zwana
popularnie kolędą. Pragniemy zanieść do Waszych domów Boże błogosławieństwo i wspólnie pomodlić
się o wszystko, co ważne w Nowym
Roku, a także porozmawiać o istotnych sprawach dotyczących życia
naszej parafialnej wspólnoty.
Bardzo prosimy, aby na kolędę przygotować w mieszkaniu godne miejsce do modlitwy z krzyżem, zapalonymi świecami oraz wodą święconą i kropidłem.
Wodę można w dowolnym czasie zabierać z przedsionka
kościoła.

nieneś głęboko się pochylić. A w szczególne dwa dni
w roku, w uroczystość Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego, na te słowa się przyklęka.

Czemu oni robią ukłon głowy?
Redakcja Biuletynu Parafialnego otrzymała email z zapytaniem, które dotyczyło gestu związanego z liturgią Mszy św.
W liście od parafianina czytamy: od pewnego czasu zau-

ważyłem, że służba liturgiczna: ministranci, lektorzy i szafarze w pewnych momentach sprawowania Eucharystii
wykonują charakterystyczne pokłony. Dzieje się to w trakcie odmawiania hymnu „Chwała na wysokości” oraz wyznania wiary – wtedy, gdy wspominany jest Jezus Chrystus. Wydaje mi się, że kiedyś nie było takich ukłonów
podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Bardzo proszę
o wyjaśnienie: skąd wziął się taki zwyczaj, kiedy i dlaczego
został wprowadzony, jakie jest jego znaczenie liturgiczne
i czy wierni też powinni kłaniać się wraz z ministrantami
w opisanych momentach Mszy św.?
Skąd wziął się ukłon i jakie jest jego znaczenie?
Podczas gdy w życiu świeckim ukłony najczęściej wyrażają
tylko – w zależności od zwyczajów panujących w danym
kraju – uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary. Liturgia rzymska zna różne ukłony: małe i głębokie; rubryki każdorazowo określają
ich czas i charakter. Mały ukłon polega na skłonieniu tylko
głowy, zaś głęboki ukłon wymaga skłonienia pod kątem
prostym całego tułowia. Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wyjaśnia nam, że skłon wyraża cześć i szacunek
wobec osoby lub jej znaku.
Czy wierni też powinni kłaniać się?
Wytyczne dotyczące gestów i postaw uczestników Mszy
św. mówią o tym, że wszyscy kłaniają się w odpowiednim
momencie w czasie Wyznania wiary, gdy wymawiają słowa: Za sprawą Ducha Świętego... oraz czynią skłon głowy,
gdy wymawiają razem imiona Trzech Osób Boskich, imię
Jezusa, Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego, na którego cześć sprawuje się Mszę świętą.
Oznacza to, że w czasie słów: I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem powi-

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Słusznie autor listu zauważył, że kapłani, ministranci, lektorzy i szafarze wykonują ukłon w czasie wyznania wiary.
Zapewne mają wiedzę o tym geście, rozumieją go i starają
się realizować ten gest w czasie liturgii. Jednak wszyscy
uczestnicy liturgii powinni to robić. Niestety wielu
z nas nie wykonuje tego gestu. Może po przeczytaniu tych
słów będziesz na tyle odważny, by wykonywać ukłon
i wyrażać tym samym głęboki szacunek dla faktu, że Jezus
stał się człowiekiem i umarł dla naszego zbawienia.
ks. Andrzej Piekaniec

dokończenie ze str. 1
Jak pisał kronikarz Jan Długosz w swoich Rocznikach:

Wszystkie swoje klejnoty, szaty, pieniądze i całą swą królewską spuściznę poleciła wyznaczonym przez siebie wykonawcom testamentu, mianowicie biskupowi krakowskiemu Piotrowi i kasztelanowi krakowskiemu Jaśkowi
z Tęczyna, wydać na wsparcie dla osób nieszczęśliwych
i na fundację Uniwersytetu Krakowskiego. Dzięki ofierze

królowej oraz sprawności króla i wykonawców testamentu
już w następnym roku czterowydziałowe Studium Generale zostało odnowione poprzez wydanie przez Jagiełłę dokumentu fundacyjnego z 26 lipca. Do niezwykłego gestu
królowej Jadwigi nawiązał w swojej homilii Jan Paweł II
w czasie mszy kanonizacyjnej: Po śmierci – jej ofiara zao-

wocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi
dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy uniwersytetu w Krakowie – lat, rzec można,
nieprzerwanej świetności nauki polskiej.
B.W.

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

