Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2020, nr 5 (248)

Refleksja ewangeliczna /Łk 2,22—32/
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela (Łk 2,29—32).

Izraelici oczekiwali nadejścia mesjasza, ale nie tak go sobie
wyobrażali. Oczekiwali zbawcy politycznego, który wyzwoli ich
z ręki ziemskich wrogów, a otrzymali Boga w ludzkim ciele,
który przyszedł, aby całą ludzkość pojednać ze sobą. Również
i dziś są tacy, którzy oczekują spektakularnych „bożych” zjawisk. Bóg natomiast działa w zaskakująco inny sposób. W najmniej oczekiwanym momencie, w ciszy i zadumie modlitwy.
I nam potrzeba wiary Symeona, który w małym Dziecięciu
dostrzegł Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela.
ks. Dariusz Burda

Wiek Świętych – Izajasz Boner
Wiek XV w Krakowie zyskał miano szczęśliwego wieku Krakowa – felix saeculum Cracoviae. Było to spowodowane faktem, że właśnie w tym okresie tak wielu świętych mężów
żyło w królewskim mieście. Jednym z nich był Izajasz Boner
urodzony ok. 1400 r. w zamożnej krakowskiej rodzinie.
Wychowaniem młodego Bonera zajmowała się matka. Chłopiec został posłany do szkoły parafialnej, a w 1419 r. wstąpił
do klasztoru augustianów na Kazimierzu. Wówczas przy
święceniach przyjął imię Izajasz, nawiązując do starotestamentowego proroka. Przez okres nowicjatu kultywował życie
ascetyczne. Spał na gołej podłodze, ciągle pościł, chodził
boso nawet w zimie, często się biczował i nosił włosiennicę,
co akurat było powszechne w dobie średniowiecza.
Po odbyciu nowicjatu w 1422 r. został skierowany na studia
teologiczne do włoskiej Padwy. Przebywał tam do roku 1438.
dokończenie na str. 4

Doctors Africa
Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii wolontariuszy z misji medycznej Doctors Africa, którzy będą kwestować na rzecz prowadzonych działań. Zapraszamy do
zapoznania się ze szczegółami tej inicjatywy.

Pasja, determinacja i chęć zmieniania świata na lepsze – to
cechy, które łączą grupę studentów medycyny i ich nauczycieli. Nazywają się Doctors Africa, spotkali się w Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i od roku działają
razem, bo chcą dzielić się wiedzą, zdobywać doświadczenie
medyczne, uczyć się i dawać wsparcie.
Pomysł na mądre pomaganie w Afryce zrodził się w głowie
dra hab. Bartłomieja Guzika, kardiologa, który mówiąc o idei
misji podkreśla: „Nie chcemy zrobić tam miesięcznego desantu, przebadać kilkaset osób i wyjechać. Chcemy zrobić
coś, co po angielsku nazywa się make a difference (robić
różnicę) – zawieźć sprzęt i wyszkolić w jego obsłudze lokalnych ratowników, pielęgniarki, a także lekarzy. Chcemy zdiagnozować pacjentów, których dalsze leczenie prowadzić będą lokalni medical officers, dzięki czemu pacjenci będą mogli
liczyć na opiekę na miejscu”. Początkowo dr hab. Guzik do
współpracy zaprosił lek. Paulinę Donicz, z którą pracował
wcześniej podczas misji medycznej w Kenii. Wspólnie opracowali projekt z myślą o zaangażowaniu studentów Collegium Medicum UJ. Udało się! Swoją energią zarazili pokaźną
grupę młodych adeptów sztuki medycznej. Kiedy ogłaszali
rekrutację, liczba zgłoszeń przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Do projektu chcieli się przyłączyć nie tylko studenci,
ale także lekarze i inne osoby gotowe zaangażować się
w działania organizacji – wpłynęło ponad 120 aplikacji. Ostatecznie ukształtowała się grupa licząca 30 pełnych energii
wolontariuszy.
dokończenie na str. 3
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PONIEDZIAŁEK 3.02
06:30
07:00
07:00
08:00
18:30

Za Parafian
+ Antoni Mętel (od Patrycji, Renaty, Tomasza Ścigaj)
+ Stefan Dziamba – msza gregoriańska
+ Antonina Rajtar (od Anny z rodziną)
+ Krystyna Guzik (od wnuka Janusza)

WTOREK 4.02
06:30
07:00
08:00
18:30

+
+
+
+

Władysława Skoczylas
Stefan Dziamba – msza gregoriańska
Tadeusz Oleksy (od Zdzisława Krzywdy z rodziną)
Franciszek Kozub (od Natalii i Tomasza Ryba)

ŚRODA 5.02
06:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB
dla Jolanty i Andrzeja w 26. rocznicę ślubu
07:00 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Tadeusz Oleksy (od chrześniaka z rodziną)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 6.02
06:30 + Stefan Dziamba – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja w 32.
rocznicę urodzin
08:00 + Mieczysław i Zofia Lewiccy oraz zmarli z rodziny
Suchan, w rocznicę śmierci
18:30 O Boże błogosławieństwo i łaskę oraz opiekę MB dla
całej rodziny Jadwigi
PIĄTEK 7.02
06:30
07:00
08:00
17:00
18:30

+ Janina Preschil (od zakładu pogrzebowego „Gabriel”)
+ Stefan Dziamba – msza gregoriańska
+ Antoni Mętel (od Kamili i Mariusza Jachna)
+ Krystyna Guzik (od wnuka Krzysztofa)
O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Sary w 8.
rocznicę urodzin oraz pomoc Bożą dla całej rodziny
20:00 + Adam Dziubakowski – 19. rocznica śmierci
SOBOTA 8.02
06:30
07:00
08:00
08:00
18:30

+
+
+
+
+

Tadeusz Oleksy (od córki Grażyny z Marcinem)
Czesław Kołodziej (od siostry z mężem)
Józef Niziołek (od córki Elżbiety z rodziną)
Stefan Dziamba – msza gregoriańska
Julian Zięba (od Tadeusza Wójcika)

NIEDZIELA 9.02
06:30 + Antoni Mętel (od chrześniaka Edmunda Lekston
08:00
09:30
10:00
11:00
12:30
12:30
17:00
18:30
20:30

z rodziną)
+ Aleksander Komorowski, + żona Zofia i zmarli
z rodzin
+ Elżbieta Rajtar – 2. rocznica śmierci (dzień urodzin)
W 25. rocznicę urodzin Jakuba, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski
+ Zdzisław Szczeszek – 8. rocznica śmierci
+ Ryszard Dunikowski – 5. rocznica śmierci
+ Stefan Dziamba – msza gregoriańska
+ Józefa – 12. rocznica śmierci oraz Piotr i Antoni
Bochenek
+ Władysław Gęślak – 16. rocznica śmierci oraz
+ Genowefa Gęślak
+ Eugeniusz Dierża w 4. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki
Bożej i potrzebnych łask.
 Dzisiaj

przypada święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to
również XXIV Dzień Życia Konsekrowanego. Na każdej Mszy
św. poświęcenie gromnic, a składka przeznaczona jest na
zakony kontemplacyjne.
 Zespół Charytatywny prowadzi dzisiaj po Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność kuchni św. Jadwigi. Dziękujemy
za dar serca.
 Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie
się we wtorek 4 lutego po wieczornej Mszy św. w sali nr 6.
 W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
W piątek spowiadamy od godz. 16:30. O 18:00 nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartek grupa studentów i młodzieży pracującej Chrystus na Krowodrzy
zaprasza wszystkich na adorację Najświętszego Sakramentu
o godz. 19:00.
 W sobotę 8 lutego z okazji przypadającego trzy dni później
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, czyli Światowego Dnia
Chorego, zapraszamy na Mszę św. dla chorych i starszych
wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Zapraszamy
o godz. 11:00 do górnego kościoła. Po Mszy św. poczęstunek
w sali pod plebanią.
 Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza na akcję Zima
w mieście od poniedziałku do piątku od 16:00 do 18:00. Zajęcia będą się odbywały w dużej sali gimnastycznej. Zapraszamy dzieci i młodzież, która chce aktywnie spędzić ferie. Obowiązuje strój sportowy i obuwie zamienne. Zajęcia są nieodpłatne. Szczegóły na plakatach.
 Klub zwraca się również z prośbą o przekazanie 1% podatku. Dzięki tak pozyskanym środkom klub może doposażyć
sekcje w sprzęt sportowy. Z góry serdecznie dziękujemy za
każdą złotówkę.
 Za tydzień członkowie Koła Pszczelarzy Krowodrza będą rozprowadzać przy kościele miód.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Marian
Dąbrowski (l. 82) z ul. Opolskiej 57, Zofia Krawczyk
(l. 89) z ul. Krowoderskich Zuchów 7, Ryszard Dyrda
(l. 82) z ul. Batalionu Skała 2a, Jadwiga Kuc (l. 82)
z ul. Krowoderskich Zuchów 25 oraz Helena Przęczek
(l. 90) z ul. Opolskiej 57.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 3.02
2 Sm 15,13–14.30; 16,5–13a;
Ps 3; Mk 5,1–20
WTOREK 4.02
2 Sm 18,9–10.14b.24–25a.31–
19,3; Ps 86; Mk 5,21–43
ŚRODA 5.02
św. Agaty, dziewicy
i męczennicy
2 Sm 24,2.9–17; Ps 72;
Mk 6,1–6
CZWARTEK 6.02
św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

1 Krl 2,1–4.10–12;
1 Krn 29; Mk 6,7–13
PIĄTEK 7.02
Syr 47,2–11; Ps 18;
Mk 6,14–29
SOBOTA 8.02
1 Krl 3,4–13;
Ps 119;
Mk 6,30–34
NIEDZIELA 9.02
Iz 58,7–10;
Ps 112;
1 Kor 2,1–5;
Mt 5,13–16

Doctors Africa
dokończenie ze str. 1
Choć do Afryki mogła pojechać zaledwie część z nich, to
w Krakowie Doctors Africa pracują regularnie. Misja medyczna to nie tylko obecność na miejscu, ale także miesiące intensywnych przygotowań obejmujących zarówno działania
medyczne, jak i organizacyjne, logistyczne, fundraisingowe,
promocyjne i wiele innych. Studenci medycyny tworzą więc
spory interdyscyplinarny zespół na każdym kroku zdobywając
kolejne umiejętności. Podczas spotkań wolontariusze doszkalają się, uczestnicząc w warsztatach i spotkaniach będących
merytorycznym i praktycznym przygotowaniem do wyjazdu.
W pierwszym roku działalności Doctors Africa postanowiono
prowadzić równolegle cztery projekty: poświęcony kardiologii
Doctor Heart, skupiający się na pomocy kobietom i noworodkom Doctor Baby, polegający na nauce pierwszej pomocy
i ratownictwa Doctor Shock oraz podejmujący temat przemocy rówieśniczej Africa Care.
W sierpniu zeszłego roku po pięciu miesiącach przygotowań
wolontariusze udali się do dwóch krajów, część przybyła do
Kakooge w Ugandzie, pozostali pracowali w Tanzanii, w Ushirombo-Maganzo-Bukombe. Wszyscy uczestnicy podkreślają,
że praca na misji poza wieloma obowiązkami to także ogromna dawka satysfakcji. Wolontariusze czuli się potrzebni – kolejki pacjentów ustawiały się już od wczesnych godzin porannych i nie malały do zmroku. W trakcie niespełna jednego
miesiąca przebadano 400 pacjentów, wykonano 750 badań
specjalistycznych, w tym: 165 USG serca, 190 badań EKG,
400 specjalistycznych USG ginekologicznych i piersi. Większość konsultacji odbywała się w asyście lokalnych tłumaczy,
co sprawiało, że trwały dłużej niż tradycyjne. W Maganzo
w Tanzanii realizowano dedykowany kobietom projekt Doctor
Baby. W jego ramach wykonywano badania takie jak: kolposkopia, screening w kierunku nowotworów piersi i badanie
palpacyjne oraz ultrasonograficzne, NLS – resuscytacja noworodka, miomektomia i cystektomia. Każdy dzień przynosił
nowe wyzwania, podczas misji konieczne było m.in. wykonanie cesarskiego cięcia. Oprócz badań wolontariusze sporo
czasu poświęcali na szkolenie lokalnego personelu medyczne-

go. Lekarze i pielęgniarze chłonęli wiedzę – nauka obsługi
EKG, USG czy kolposkopu stanowiła jeden z najważniejszych
elementów misji. Jednak działania medyczne nie były jedynymi podejmowanymi przez uczestników misji. W ramach projektu Africa Care we franciszkańskiej szkole w Kakooge,
w której na co dzień uczy się 1200 dzieci w wieku od 3 do 18
lat zrealizowano warsztaty podejmujące temat przemocy rówieśniczej i budowania poczucia własnej wartości. Certyfikaty
uczestnictwa otrzymało 250 uczniów. Dodatkowo aż 70
uczniów odbyło szkolenie z pierwszej pomocy. „W Afryce
wschodniej, gdzie realizujemy wolontariat medyczny potrzeby
są ogromne. Już podczas kilku tygodni misji obserwujemy,
jak samopoczucie naszych pacjentów się poprawia, jak rozwijają się uczniowie, jak personel medyczny szybko się uczy
i z jakim zapałem uczestniczy w szkoleniach. To daje największą radość i upewnia, że to, co robimy ma sens” – dodaje lek. Paulina Donicz, współtwórca projektu Doctors Africa.
Z potrzeby serca w Ugandzie zrodził się jeszcze jeden projekt
– Doctor Smile. Dzieci uczęszczające do szkoły mają niewiele
rozrywek, dlatego wykorzystując liny, niepotrzebne opony
i własną wyobraźnię wolontariusze stworzyli dla uczniów
prawdziwy plac zabaw. Choć wiele udało się już zrobić, to
jedynie kropla w morzu potrzeb. Działalność Doctors Africa
nie kończy się zatem na jednej misji. Wolontariusze intensywnie pracują nad kolejnymi projektami.
W organizację misji finansowo włączyły się Archidiecezja Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, krakowski oddział Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich oraz prywatni darczyńcy.

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
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teksty: D. Glonek, P. Kędziora,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
J. Łuszpińska, M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
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KANCELARIA PARAFIALNA
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dokończenie ze str. 1
Przez wiele lat edukacji zdobył wyśmienite wykształcenie. Po
dwóch latach uzyskał tytuł lektora teologii i przydzielono mu
obowiązek prowadzenia kursów teologicznych. Później uzyskał tytuł bakałarza, czyli magistra teologii. Do Krakowa zawitał ponownie w 1438 r., gdzie w augustiańskim studium zakonnym powierzono mu prowadzenie wykładów z zakresu
teologii. Po trzech latach wstąpił do Akademii Krakowskiej,
około 1443 r. podjął studia. W roku 1447 został profesorem
krakowskiej wszechnicy, jednocześnie prowadząc działalność
kaznodziejską w kazimierskim kościele augustianów.
Zgodnie z przekazami miał wielki talent oratorski. Kiedy tylko
przemówił do wiernych z ambony, wzruszał ich do łez. Nie
poprzestawał jednak na samej modlitwie i kazaniach wygłaszanych z ambony. Czynnie brał udział w życiu ówczesnego
Kazimierza. Dbał o ubogich i kalekich.
Kiedy w 1443 r. Kraków nawiedziło trzęsienie ziemi i zniszczeniu uległ kościół św. Katarzyny, razem z współbraćmi pomagał przy jego odbudowie. Legenda głosi, że to między innymi
z jego inicjatywy powstał na krużgankach kościoła fresk Misericordia Domini, czyli narzędzia Męki Pańskiej. Malowidło
przedstawia Jezusa wychodzącego z trumny, nad którą stoi
Maria, a adorują ich aniołowie trzymający narzędzia męki,
czyli koronę cierniową, włócznię, gwoździe i krzyż.
Na dziesięć lat przed śmiercią, około 1461 r. Izajasz miał
mocno podupaść na zdrowiu. Wszyscy współbracia myśleli,
że to jego ostatnie chwile. Ten jednak we śnie zobaczył Matkę Boską Pocieszenia w towarzystwie patronów Królestwa
Polskiego, która mu powiedziała, że choroba go opuści i żył
będzie jeszcze 10 lat. Tak opisuje to wydarzenie ks. Piotr
Pękalski w „Żywotach świętych patronów polskich”:

A gdy dla spiesznego ratunku przywołano lekarza, w jego
obecności Izajasz z głębi serca nabożnie westchnął do Zbawiciela. A jako każdy stanąwszy na granicy wieczności, lęka
się ścisłej przed sprawiedliwością Bożą rachuby z ubiegłego
życia swojego, tak i ten sługa Boży kornym sercem wyznawał, że w pustelniczym powołaniu żadnej jeszcze nie położył
zasługi na zarobek wiecznego zbawienia. Ale Najświętsza
Bogarodzica osobiście odwiedzając Izajasza z orszakiem śś.
Patronów polskich: Stanisławem biskupem, Jackiem, Jadwigą,
Kunegundą i innymi świętymi pocieszyła go: Izajaszu! rzecze,
synu mój, oto ja za wstawieniem się tych, których w pobożności naśladowałeś, obecnością moją od choroby, która
resztki grzechów twoich niszczy, uzdrawiam cię dla posługi
i potrzeby zakonu twojego, a ten dług śmiertelności dopiero
za lat dziesięć, na znak zupełnego odpuszczenia grzechów
twoich, zapłacisz dnia siódmego po święcie oczyszczenia mojego; to wyrzekłszy zniknęła.

Augustyna. Kiedy pełnił rolę
profesora akademickiego, miał
często powtarzać słowa: Tempus breve – iudicium difficile,
czyli Czas krótki – sąd ciężki.
Stary, liczący ponad siedemdziesiąt
lat,
schorowany,
zmarł w dniu 8 lutego 1471 r.
po wcześniejszym przyjęciu
sakramentów i pożegnaniu się
ze współbraćmi. Został pochowany w kaplicy pod wezwaniem św. Doroty, gdzie spoczywał do 1633 r. Izajasz
zmarł w powszechnej opinii
świętości, jako osoba współczująca, dobrodziej chorych i ubogich, jako kaznodzieja porywający serca. Do przekonania o świętości Izajasza Bonera
przyczynił się cud wskrzeszenia dziecka. Augustianin miał go
wymodlić u Matki Pocieszenia, zwracając się do Bogurodzicy
słowami Monstra te esse Matrem (Okaż, że jesteś Matką).
Już w początku XVII stulecia podjęto starania o wszczęcie
procesu beatyfikacyjnego zakonnika, jednak nie przynosiły
one spodziewanych skutków. W roku 1633 biskup krakowski
zezwolił na podniesienie relikwii Izajasza Bonera. W kolejnym
wieku, dokładnie w 1766 r. przeor augustianów Liberat Wolski ufundował błogosławionemu mauzoleum.
W końcu proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1997 r. Rok
wcześniej, z inicjatywy kardynała Franciszka Macharskiego
papież Jan Paweł II wyraził formalną zgodę na kult publiczny
i kościelny Izajasza Bonera na terenie archidiecezji krakowskiej. Od tego czasu pozostaje on, wspólnie z Matką Boską
Pocieszenia, św. Katarzyną Aleksandryjską oraz św. Ritą patronem parafii św. Katarzyny w Krakowie.
M.M.

Dobre słowo
Ludzie budują za dużo murów,
a za mało mostów.

Izaac Newton

Ostatnie lata życia spędził na działalności kaznodziejskiej. Jak
wspomina Maciej Miechowita, był on zwolennikiem nauki św.
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