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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mt 22,15—21/
Pułapka wydawała się doskonała: wolno czy nie wolno płacić
podatek cesarzowi? Gdyby Pan Jezus odpowiedział, że wolno,
można by Mu było zarzucić kolaborację. Gdyby odpowiedział,
że nie wolno, oskarżono by Go o jątrzenie do buntu i zamieszek społecznych. A Pan Jezus wykorzystał tę zastawioną na
Niego pułapkę, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego dla nas
wszystkich. Każe sobie podać monetę podatkową i od razu
wprowadza nowy temat do rozmowy. „Czyj to wizerunek widać
na tej monecie?” Cesarski. „Zatem oddajcie cesarzowi to, co
cesarskie, ale Bogu oddajcie to, co Boże”. Na monecie jest
wizerunek cesarza. Ale w każdym z nas jest wizerunek Boży.
Jeśli w tobie jest wizerunek Boży, zatem ty sam jesteś Boży.
Oddaj więc Bogu to, co Boże, oddaj Bogu samego siebie.

[…]

o. prof. Jacek Salij OP

Św. Jan Paweł II – sługa Boga
Stwórcy i obrońca stworzenia
W tym roku obchodzimy dwie, tak ważne dla naszego Kościoła
rocznice. 100 lat temu w niewielkich Wadowicach urodził się
wielki człowiek, prorok naszych czasów, Jan Paweł II. Natomiast 5 lat temu papież Franciszek ogłosił encyklikę społeczną
Laudato si’, w której wzywa wszystkich katolików i ludzi dobrej
woli do troski o nasz wspólny dom. W maju 2020 watykańska
dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ogłosiła Rok
Laudato si’ – zachęcając, by w tym czasie na nowo odkrywać
wartość życia, solidarności i wzajemnej miłości.
Kiedy oglądamy stare czarno-białe zdjęcia przedwojennych
Wadowic, widzimy bujne pola otaczające miasteczko i wartkie
nurty pobliskiej rzeki Skawy. To właśnie te obrazy zabrał
w sercu do Watykanu młody kard. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. W Nowy Rok 1990 w orędziu na XXIII Światowy Dzień Pokoju podkreślał, że troska o całe stworzenie jest
drogą budowania pokoju i oddawania czci Bogu Stwórcy. Choć
od powstania tego dokumentu minęło 30 lat, jego słowa są
wciąż aktualne. Warto do nich wrócić i przypomnieć je sobie
na nowo.
Bóg wiedział, że były dobre
W pierwszej części orędzia św. Jan Paweł II przywołuje obraz
stworzenia świata zapisany w Księdze Rodzaju. Bóg w tym
dziele przewidział dla człowieka wyjątkową rolę: Stworzeni na

Boży obraz i podobieństwo Adam i Ewa mają panować nad
ziemią (por. Rdz 1,28) mądrze i z miłością. Oni jednak swoim
grzechem zniszczyli panującą harmonię, celowo sprzeciwiając
się planom Stwórcy. Spowodowało to nie tylko alienację człowieka, śmierć i bratobójstwo, ale także swego rodzaju bunt
ziemi wobec niego (por. Rdz 3,17–19; 4,12) – pisze papież.
Grzech pierworodny sprawił, że obok pełnej miłości troski
o świat pojawił się w nas egoizm, chęć panowania i posiadania, nawet kosztem wyzysku bliźnich i świata natury. Pewne

elementy aktualnego kryzysu ekologicznego świadczą o tym, iż
jest on problemem moralnym – zauważa Jan Paweł II.
Naśladując Chrystusa
Poprzez zbawczą misję Chrystusa dokonało się nasze pojednanie ze Stwórcą i całym stworzeniem. Naśladując Pana Jezusa
w jego pokorze wobec Ojca
i w miłości do braci i sióstr możemy odpowiedzieć na wyzwania związane z zanieczyszczeniem środowiska, które przekładają się na cierpienie wielu ludzi
na świecie żyjących w warunkach urągających godności
dzieci Bożych. Choć w orędziu
św. Jan Paweł II odnosi się do
wielkich, globalnych problemów, jak zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, produkcja odpadów czy modyfikacje genetyczne, to daje też wskazówki, które każdy z nas może wprowadzić do swojej codzienności.
Pierwsze: współpraca
Papież przypomina słowa soboru: Bóg przeznaczył ziemię ze

wszystkim, co ona zawiera, na użytek wszystkich ludzi i narodów („Gaudium et spes”, 69). Wzywa do międzynarodowej
współpracy w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.
Ale także my, na naszym lokalnym poziomie, możemy dążyć
do odpowiedzi na to wezwanie i przysłowiowe kłótnie
o politykę przy rodzinnym stole zastąpić wspólnym działaniem
dla dobra naszej rodziny, sąsiedztwa i ojczyzny. Nigdy nie będziemy identyczni, zawsze będziemy się różnić i spierać, ale
niech te kłótnie nie przysłaniają nam najważniejszej prawdy:
wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca.

Drugie: solidarność z ubogimi
Jan Paweł II zauważa, że prawidłowa równowaga ekologiczna

jest niemożliwa do osiągnięcia, zanim nie zostanie rozwiązana
sprawa strukturalnych form ubóstwa istniejącego na świecie.
To najubożsi ponoszą największe koszty w wyniku zmian środowiskowych. Przykładów nie trzeba wcale szukać w dalekich
krajach globalnego Południa. Także w Polsce to najbiedniejsi
najdotkliwiej odczują wzrost cen żywności, związany z wiosenną suszą. To oni potrzebują naszego wsparcia.
Trzecie: cnota umiarkowania

Współczesne społeczeństwo nie znajdzie rozwiązania kwestii
ekologicznej, jeśli poważnie nie zweryfikuje swojego stylu życia

– możemy przeczytać w orędziu. Warto, żebyśmy w naszych
codziennych wyborach wrócili do trochę zapomnianej, a tak
istotnej cnoty umiarkowania. Nie kupujmy więcej, niż jesteśmy
w stanie zjeść, nie wyrzucajmy darów Bożych, nie marnujmy
cennej wody i energii potrzebnych do wyprodukowania jedzenia. Może nie musimy tak często wymieniać naszych telefonów
na nowszy model? Na pewno każdy z nas znajdzie taką sferę
swojego życia, w której mógłby być bardziej umiarkowany.
dokończenie na str. 4
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PONIEDZIAŁEK 19.10
06:30 Za Parafian
06:30 O szczęśliwy przebieg ciąży i poród dla matki Magdaleny oraz o zdrowie dla dziecka
07:00 + Józef Góra (od Natalii i Szymona Chronowskich
z Amelką)
08:00 W intencji Bogu wiadomej
18:30 + Stanisław Wnęk – 2. rocznica śmierci
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Władysław Kucia w 19. rocznicę śmierci
WTOREK 20.10
06:30 + Czesław Klima (od brata Jana z rodziną)
07:00 + Kazimiera Bodziony (od siostry Grażyny z mężem
z Nowego Sącza)
07:00 + Jan Heiza (od kuzynki Haliny)
08:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Bronisław Anioł w 2. rocznicę śmierci
18:30 + Anna Draus w 9. rocznicę śmierci i Helena Szymczykiewicz w 9. rocznicę śmierci
ŚRODA 21.10
06:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
06:30 + Antoni Mętel – 1. rocznica śmierci
07:00 + Marian Ibek (od firmy KARO)
07:00 + Stefan Ćwierzyk (od wnuczki Moniki z rodziną)
08:00 + Kazimiera Skoplak – 1. rocznica śmierci (od syna
i córek z rodzinami)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 22.10
06:30 + Zbigniew Ulatowski (od Tomasza Napieralskiego
z rodziną)
07:00 + Kazimiera Bodziony (od chrześniaka Adama z rodziną z Nowego Sącza)
08:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Palonek (od rodziny Palonków)
18:30 Rezerwacja
PIĄTEK 23.10
06:30 + Czesław Klima (od chrześnicy Erwiny z rodziną)
06:30 + Piotr Starowicz (od Stefanii Szuba)
07:00 O Boże błogosławieństwo, nawrócenie, wiarę i ochronę
od nałogów dla Ani i Maksymiliana i ich rodzin
08:00 + Marian Ibek (od firmy SZLIF-POL ze Skawiny)
18:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny Kwiatkowskich
18:30 + Józef Góra (od Zuzanny i Stanisława Kmak z dziećmi)
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Anna Micek w 23. rocznicę śmierci oraz rodzice
+ Józef i Regina
SOBOTA 24.10
06:30 + Kazimiera Bodziony (od siostrzeńca Ireneusza z Nowego Sącza)
07:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
07:00 + Bronisława Kojder (od bratanicy Danuty z rodziną)
08:00 + Karol w 27. rocznicę śmierci, + Maria i Władysław
Owca oraz zmarli z rodziny
08:00 + Stefan Ćwierzyk (od wnuczki Ani z rodziną)
08:00 + Zofia Grabiec (od pracowników administracji Szpitala
w Oświęcimiu)
08:00 + Krystyna, Edward Polaczek, syn Adam
18:30 + Tadeusz Kapusta
NIEDZIELA 25.10
06:30 + Elżbieta Nowak – 2. rocznica śmierci
08:00 Rezerwacja
09:30 + Tadeusz Modesan – 26. rocznica śmierci
10:00 + Józef Czepiec – 4. rocznica śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
zdrowia i wszelkich potrzebnych łask Bożych. Najlepsze życzenia składamy panu Łukaszowi organiście
z racji przypadających dzisiaj imienin. Niech dobry
Bóg błogosławi w pracy dla naszej wspólnoty, rozwijaniu talentu oraz w życiu rodzinnym.
 Dziś

rozpoczyna się także Tydzień Misyjny – czas szczególnej modlitwy za misjonarzy i wspierania misji katolickich
na całym świecie.
 W czwartek 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II uroczystości odpustowe
w sanktuarium „Nie lękajcie się”. Zapraszamy.
 Tego dnia Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność
z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji, czyli
zabijania nienarodzonych dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. W całej Polsce trwa Nowenna dla życia, czyli
wspólna modlitwa w intencji ocalenia tej fundamentalnej
wartości, jaką jest życie najsłabszych potrzebujących naszego wsparcia. W naszym kościele włączamy tę modlitwę
do nabożeństwa różańcowego. Zapraszamy do udziału codziennie do środy o godz. 18:00.
 W naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne
i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są wyłożone
specjalnie przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Kartki można oddawać w zakrystii lub
w kancelarii. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę zbieramy na wypominki również przed kościołem. Wypominki jednorazowe czytamy w czasie procesji 1 i 2 listopada oraz przez
cały listopad podczas różańca za zmarłych o godz. 18:00.
Wypominki roczne czytamy w każdą niedzielę roku
przed Mszami św. o godz.: 6:30, 9:30, 10:00 (w kaplicy),
12:30 i 17:00. Za zmarłych zgłoszonych na wypominki
roczne odprawiamy także co miesiąc Msze święte zbiorowe
w każdy trzeci piątek miesiąca o 18:30. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy i dziękujemy za ofiary składane przy
okazji wypominków.
 Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca składka na
tacę jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje.
Jedną z nich jest zapowiadane umieszczenie w kościele
relikwii i rzeźby św. Jana Pawła II oraz stopniowa wymiana
kamienia na ścianach kościoła. Rozpoczęły się już prace
kamieniarskie, przygotowujące odpowiednie miejsce.
 Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie o godz.
18:00.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Ludwika
Feluś (l. 89) z ul. Stachiewicza 27, Teresa Biadon (l. 72)
z ul. Opolskiej 59, Władysław Paciorek (l. 66) z ul. Krowoderskich Zuchów 13 oraz Mieczysław Syroczyński (l. 85)
z ul. Kluczborskiej 4.

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

11:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bartłomieja w 24. rocznicę urodzin
12:30 W 90. rocznicę urodzin Danuty Marek z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej
12:30 + Stefan Wąsik – 9. rocznica śmierci
17:00 + Tadeusz, Maria, Stanisław, Kazimierz Wygoda
18:30 + Tadeusz Broda
20:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska

Jadwiga królowa Polski, Jan Paweł II
i nieznany epizod z panią Molęcką

stej… Złożenie śmiertelnych szczątków odbyło się niemal
w miesiąc później, 14 sierpnia.
Zadanie wykonane, ale...
Do sprawy świętości Jadwigi
zabierano się więc gruntownie i szczerze, z mocnym
postanowieniem
doprowadzenia jej do szczęśliwego
końca. Biskup Oleśnicki rzetelnie wykonał dane mu zlecenie. Jego owocem był zbiór
protokołów rozlicznych cudów, tzw. Regestrum miracu-

Zbigniew Święch pisze, że polski Kościół chciał uznać
Jadwigę świętą tuż po jej śmierci.
Za nami 16 października. Data łączy, chcąc nie chcąc, dwa
z pozoru odległe, ale ważkie dla historii Polski wydarzenia. Tego dnia, tego miesiąca kard. Karol Wojtyła zostaje papieżem,
co obwieszcza z Wawelu dzwon Zygmunta. Niemal 600 lat
wcześniej, 16 października 1384 r. na tym samym Wawelu
koronę polskiego króla zakłada młodziutka Jadwiga Andegaweńska.

lorum sanctae Hedvigis, Reginae Poloniae.

W 1997 r. Jan Paweł II ogłosi ją świętą…
Święta natychmiast!
Po raz pierwszy uznał świętość królowej jej spowiednik i uznany krasomówca Stanisław ze Skalbmierza w dniu składania jej
ciała do grobu. Ogłosił to w mowie pogrzebowej 14 sierpnia
1399 r. Takie zresztą było przekonanie ogółu – od razu do tego
grobu schodziły się tłumy wiernych, dopraszające się łaski cudów w różnych, przeważnie zdrowotnych potrzebach.
Dwa takie cuda zaświadczane są w dokumentach przechowywanych do dziś w zbiorach krakowskiej kapituły. Jednym
z uzdrowionych był Jan, dziedzic na Bejscach w diecezji krakowskiej, drugim zaś dostojny mąż Jakub Kobyliński.
Takich protokołów, niestety zaginionych, musiało być więcej,
skoro ówczesny biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki myślał
o rychłej kanonizacji zmarłej królowej, do czego z zapałem
przyłączył się arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec.
Jastrzębiec, niegdyś przyboczny kanclerz Jadwigi i poseł do
papieża Bonifacego IX, wizytując katedrę krakowską w roku
1426 i dowiadując się o licznych cudach za pośrednictwem
zmarłej królowej wydał specjalne orędzie, w którym polecił
przeprowadzenie roztrząsań i cudów błogosławionej Jadwigi
w celach kanonizacyjnych.
Przeczucie Jadwigi
O okoliczności śmierci królowej tak pisał Jan Długosz: Gdy zbli-

żał się czas rozwiązania, król Władysław, zajęty sprawami państwa i bawiący stale poza stolicą, słał do dostojnej małżonki
posły i listy, aby na nadchodzący połóg nie przepomniała przyozdobić łożnicy swojej namiotami, okryciami i zaponami, od
złota, pereł i klejnotów. Skromna i bogobojna królowa odpisała: Już od dawna wyrzekłam się pychy i próżności tego świata,
a tem mniej mogłabym myśleć o niej w chwili śmierci, która
często wydarza się w połogu (…) A przeto nie blaskiem złota
i pereł pragnę się podobać Ojcu Niebieskiemu, który oszczędziwszy mi sromoty niepłodności, raczył ubłogosławić moje
łono, ale cichością duszy i pokorą.
To były ostatnie słowa Jadwigi, jakie zapisały dzieje. Rychło
bowiem miało ziścić się owo przeczucie śmierci, o którym pisała w liście do króla. Oto w dniu 22 czerwca 1399 przyszła na
świat przedwcześnie urodzona dziewczynka. Biskup Piotr Wysz
ochrzcił nowo narodzoną córkę imionami Elżbiety Bonifacji.
Dziecko, niezwykle wątłe, niebawem zmarło pociągając za sobą
matkę. Królowa wyczerpana długą słabością i boleśnie dotknięta śmiercią dziecka popadała coraz bardziej w niemoc. Gasnąca
w oczach królowa dożyła jeszcze 17 lipca, do godziny trzyna-

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień, M. Michalska,
B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

Owo Regestrum w najnowszych czasach zaginęło. Pech
dziejów. Nie pierwszy i nie
ostatni w tym przypadku. Wiadomo jednak, że sprawa kościelnego „błogosławienia” świątobliwej królowej poszła do Rzymu,
gdzie wszczęto dochodzenie kanonizacyjne, na co zebrano nawet pieniądze. Pisze o tym Jan Długosz w liście do Oleśnickiego, wystosowanym w roku 1450, a więc w czasach króla Kazimierza Jagiellończyka. Minęło wtedy 24 lata od wszczęcia dochodzeń w Krakowie po pamiętnej wizycie abpa Jastrzębca.
Wieści przekazywane od Długosza są bardzo smutne: Niewiele

mam nadziei co do kanonizacji, bo w próżni rękoma wywijamy.
Nie masz bowiem pewności, aby pieniądze uzbierane poszły na
ten użytek, gdyż już większa ich część została rozwleczona…

Lud nie zapomniał
Inne źródła podają, że w kwestii kanonizacji Jadwigi namącili
w Rzymie, gdzie mieli niezłe wpływy, Krzyżacy, bo nie mogli
królowej wybaczyć, iż przepowiedziała wielką wojnę z zakonem.
Obawy Jana Długosza, jednego z najgorętszych orędowników
sprawy Jadwigi, okazały się niestety słuszne. Sprawa kanonizacji nie doszła do skutku, a potem w kręgach ludzi mogących
mieć na nią wpływ poszła w długą niepamięć. Ale lud polski,
zwłaszcza krakowski, wiernie trwał w kulcie Jadwigi: po prostu
czcił ją jako świętą.
W czasach porozbiorowych chętnie rozpamiętywano czasy
dawnej chwały, a tym samym powracano do królowej Jadwigi
jako sprawczyni potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Największym propagatorem prowadzenia procesu kanonizacyjnego Jadwigi na początku XX wieku był biskup Władysław Bandurski.
Zbudźmy Jadwigę!
– Zbudźmy Jadwigę! – wołał w wigilię 500-lecia bitwy grunwaldzkiej z ambony kościoła Mariackiego. Szczególnym impulsem była dla biskupa beatyfikacja w 1909 roku (i kanonizacja
11 lat później) św. Joanny d'Arc.
Energicznie do sprawy zabrali się też Lucjan Rydel i biskup przemyski Józef Pelczar. Zaczęto przygotowywać materiały procesowe, ale prace przerwała wojna. Po odbudowie państwa polskiego do tej kwestii powrócono na początku lat trzydziestych. Prace nabrały rozmachu… tuż przed wybuchem II wojny.
dokończenie na str. 4
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 Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
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Jadwiga królowa Polski, Jan Paweł II
i nieznany epizod z panią Molęcką

Św. Jan Paweł II – sługa Boga
Stwórcy i obrońca stworzenia

dokończenie ze str. 3

dokończenie ze str. 1

Kolejna faza prac rusza w apogeum obchodów tysiąclecia państwa polskiego, gdy arcybiskupem krakowskim jest Karol Wojtyła. Na początku lat 70. Kuria Rzymska wpisuje Jadwigę do
kalendarza liturgicznego diecezji krakowskiej. To oznacza najwyższy akt kultu – ale jeszcze nie beatyfikację.

Czwarte: nauka odpowiedzialności
Papież pisze: Istnieje więc pilna potrzeba kształtowania posta-

W okresie między inauguracją pontyfikatu Karola Wojtyły
a jego pierwszą pielgrzymką do Polski, w maju 1979 r. ukazuje
się ważny dekret Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego,
ustanawiający liturgiczne wspomnienie bł. Jadwigi w archidiecezji krakowskiej.

ności są szkoły, parafia, ale pierwszym i najważniejszym są
nasze rodziny. Moja mama i mój tata od małego uczyli mnie
prostych rzeczy: by nie łamać drzewek, nie płoszyć zwierząt,
nie deptać zieleni. Te lekcje przełożyły się na późniejszą wrażliwość i troskę o nasz świat. Tego chcę też nauczyć moje dzieci
w przyszłości.

A w czasie I pielgrzymki Jana Pawła II, wśród wielu zdarzeń
bardzo ważnych, wydarzył się w Krakowie również epizod zabawny, o którym szerzej nikt nie słyszał.
Otóż w latach powojennych osobą, która z własnej ochoty zajmowała się kwiatowym przyozdabianiem ołtarzy w katedrze
wawelskiej była pani Marta Molęcka. Jako admiratorka osoby
i kultu królowej Jadwigi osobiście dbała, by kwiaty składane
u jej sarkofagu były zawsze świeże. Nierzadko sama kupowała
całe ich naręcza.
Myślimy o tym...
Znał ją dobrze z tych pasji kardynał Karol Wojtyła. Kiedy
w Krakowie pojawił się jako papież, na spotkanie z nim przybyła pani Maria Molęcka.
Nic nie wiedząc o postępach działań w sprawie beatyfikacji,
ciągle energiczna pani nagle zapytała:
- Ojcze Święty, a cóż będzie dalej z naszą królową Jadwigą?
- No cóż, myślimy o tym... – odparł Jan Paweł II.
- Wasza Świątobliwość! Tu nie trzeba myśleć, tu trzeba robić! –
niemal krzyknęła pani Molęcka tonem nie znoszącym sprzeciwu.
Nie przypisując nadmiernych zasług pani Molęckiej odnotować
należy błyskawicznie postępujące po sobie fakty, jak np. rozszerzenie liturgicznego wspomnienia bł. Jadwigi na wszystkie
polskie diecezje.

wy odpowiedzialności ekologicznej: odpowiedzialności wobec
siebie samych, odpowiedzialności wobec innych i odpowiedzialności wobec środowiska. Miejscem nauki takiej odpowiedzial-

Piąte: wartość piękna

Nie można wreszcie pominąć estetycznych walorów stworzenia.
Kontakt z przyrodą ma właściwości rekreacyjne, a kontemplacja jej piękna daje pokój i pogodę ducha – przeczytamy na
koniec orędzia. Jan Paweł II zachęca nas, byśmy dbali o piękno
naszej okolicy, nie tylko obszarów przyrodniczych, ale też naszych miast, by były miejscami przyjaznymi do życia, wolnymi
od zanieczyszczeń i hałasu.

Nie bójmy się ekologii
My, katolicy, często boimy się słowa „ekologia”, kojarząc je ze
środowiskami niekoniecznie bliskimi Kościołowi i naszym wartościom. Tymczasem papież Jan Paweł II zwraca naszą uwagę
na świadomość ekologiczną, której nie należy tłumić, a prze-

ciwnie – trzeba sprzyjać jej pogłębianiu i dojrzewaniu, tak aby
mogła znaleźć wyraz w konkretnych programach i inicjatywach, a w ostatnich słowach tego orędzia zwraca się do każdego z nas z przypomnieniem o doniosłym obowiązku opieki nad
stworzeniem. Zaangażowanie człowieka wierzącego na rzecz
zdrowego środowiska wypływa wprost z jego wiary w Boga
Stwórcę, ze świadomości skutków grzechu pierworodnego
i grzechów osobistych oraz z przekonania o tym, że został odkupiony przez Chrystusa. Budujmy więc mądrą, chrześcijańską
ekologię w naszych domach i naszej parafii.

Dorota Bidzińska

***
Jadwiga została kanonizowana 8 czerwca 1997 roku przez Jana
Pawła II.
Jest patronką Polaków i apostołką Litwy.
Zbigniew Święch
Za: Gazeta Krakowska 16.10.2014

Akcja Katolicka oferuje przy wejściu lub w zakrystii
kalendarze na rok 2021 ze św. Janem Pawłem II
i Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim.
Jednocześnie prezentowane są nowe wartościowe
pozycje książkowe, które można zamówić.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:

Dobre słowo

PONIEDZIAŁEK 19.10
Ef 2,1–10; Ps 100;
Łk 12,13–21

PIĄTEK 23.10
Ef 4,1–6;
Ps 24;
Łk 12,54–59

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne…
tylko dziś jest twoje.

SOBOTA 24.10
Ef 4,7–16;
Ps 122;
Łk 13,1–9

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

WTOREK 20.10
Uroczystość św. Jana
Kantego, prezbitera
Syr 3,30–4,10; Ps 112;
Jk 2,14–17; Łk 6,27–38
ŚRODA 21.10
Ef 3,2–12; Iz 12;
Łk 12,39–48
CZWARTEK 22.10
św. Jana Pawła II, papieża
Ef 3,14–21; Ps 33; Łk 12,49–53

NIEDZIELA 25.10
Rocznica poświęcenia
kościoła własnego
1 Krl 8,22–23.27–30;
Ps 84;
1 Kor 3,9b–11.16–17;
J 4,19–24

św. Jan Paweł II

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

