Refleksja ewangeliczna
na Boże Narodzenie /J 1,1–18/

Czas na nowe stworzenie

Wspólnie przeżywamy tę wielką radość,
że Pan jest wśród nas. Że kiedyś narodził
Bóg, stwarzając świat, „oddzielił światłość
się w Betlejem, a teraz ponownie rodzi się
od ciemności”. Gdy na skutek grzechu kow naszych sercach. Czyni to, by mieszkać
nieczne okazało się nowe stworzenie, Bóg
pośród nas i aby swoją obecnością przeposłał na świat Światłość, której ciemność
mieniać wszystko, co nas otacza.
nie ogarnęła. Aby dać nam nowe życie, Bóg
dał nam punkt odniesienia dla oddzielenia Niech przeżywanie tajemnicy tych Świąt
światła od ciemności, czyli dobra od zła. będzie wypełnione miłością i pokojem. Powoli kończy się rok, w którym dane nam
Tym punktem odniesienia jest Chrystus.
było przeżycie Jubileuszowego Roku MiKto nie oddziela umiejętnie światła od ciemłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski,
ności, czyli dobra od zła, ten traci życie, bo
a także wspaniałe doświadczenie Światodziała wbrew Bogu-Stwórcy, który zaczął
wych Dni Młodzieży. Niech w świetle tych
stworzenie od oddzielenia tych dwu rzewspomnień nasze tegoroczne kolędowanie
czywistości. Jeśli chcemy żyć pełnią życia,
Jezusowi będzie jeszcze radośniejsze, a żypowinniśmy jasno odróżniać dobro od zła.
czenia wypełnione braterstwem i miłością.
Nie możemy w nieskończoność eksperymentować ze złem i uczyć się na własnych Życzymy Wam z głębi naszych serc, by
błędach. Warto zaufać Stwórcy, który stał przykład pasterzy i Mędrców uczył nas
się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, by wytrwale szukać tego, co w życiu najcenniejsze, bo swoje źródło ma w kochająstworzyć nas do nowego, pełnego życia.
cym nas Bogu.

Niech Jego obfite błogosławieństwo towarzyszy nam w tych poszukiwaniach każdego dnia i rozpali radość w całej wspólnocie
i w każdym sercu z osobna.
Niech przez ręce Maryi spłyną na nas od
Bożego Dzieciątka najobfitsze łaski.
Z błogosławieństwem
i życzliwym pozdrowieniem
ks. Proboszcz Marek Hajdyła
z całym Zespołem Duszpasterskim
Księży i Sióstr
parafii św. Jadwigi Królowej

Na podstawie: „Deon”

Przenieśmy się myślą ponad 40 lat wstecz
i zobaczmy, jak inaczej wyglądała wtedy
pasterka w naszym nowym punkcie duszpasterskim. Zobaczmy to okiem wiernego
oraz duszpasterza x. Jana Zająca. Niestety, świecka osoba pisząca to wspomnienie nie podała swojego nazwiska, nie ma
więc kogo prosić o wypożyczenie wspomnianych na końcu zdjęć. Szkoda, bo
w albumie również nie zostały umieszczone.
Nasza Pasterka

Już na pół godziny przed północą ciągnęli ludzie radzi oglądać Pana tej Świętej Nocy. Nasz kościółek przypominający raczej ową betlejemską szopkę był
odświętnie przyozdobiony i kolorowo
iluminowany. Filmowcy, którzy w czasie
pasterki potem przeszkadzali nam w skupieniu (łażąc m. in. po dachach), wynagrodzili wszystko wspaniałym oświetleniem, które też częściowo ogrzewało,
a ponadto – co najważniejsze – nakręcili
kolorowy film, który zobaczymy kiedyś
K.H.-Sz.
Fresk w Grocie Narodzenia w Betlejem
na ekranie.

Tego dnia wszyscy spodziewaliśmy się
od dawna. Przez dwie niedziele był podawany komunikat o udziale Ks. Kardynała
w naszej pasterce. Uroczystość Świętej
Nocy zapowiadała się okazale. Spodziewaliśmy się także choćby cieniutkiej warstewki śniegu, co dodałoby całej scenerii
wiele prawdziwie bożonarodzeniowego
uroku. Nie było wprawdzie śniegu, ale za
to średni mróz, pogodne niebo i na nim
prawie okrągła tarcza księżyca.

Nieco przed północą przybył Ks. Kardynał,
który był potem przy ołtarzu serdecznie
witany przez delegację parafian – od najmniejszych do największych. Uroczysta
Msza św. Pasterska była koncelebrowana
przez Ks. Kardynała, księży Stanisława
Dziwisza (kapelana Ks. Kardynała) i Tadeusza Janikowskiego (z naszej dawnej
parafii) oraz naszych duszpasterzy. Radośnie a głośno zabrzmiały kolędy, które z pobożnym przejęciem śpiewała kilkutysięczna rzesza wiernych. Przecież to

pierwsza pasterka na osiedlu, przecież to
wspaniała okazja do modlitwy o kościół
dla naszej tak licznej wspólnoty. Ksiądz
Kardynał w homilii podkreślił analogię
między tym przyjściem Chrystusa na naszej Pasterce pod gołym niebem a owym
przyjściem w Cichą Noc i wezwał do modlitwy o dach nad głową i obywatelskie
prawa dla Chrystusa.
dokończenie na str. 3

PONIEDZIAŁEK 26.12
06:30 + Stanisław Grygierzec – msza gregoriańska
08:00 + Adam Salwiński
09:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Małgorzaty i Roberta
Filipczyk z okazji 30. rocznicy ślubu
10:00 + Mieczysław Siedliński oraz zmarli rodzice i siostra Stanisława
11:00 +Józef i Janina Smołkowicz
12:30 + Stanisław Franczak – 29. rocznica śmierci
12:30 +Jan Madej – 12. rocznica śmierci oraz + Beata i Paulina
Gajderowicz
17:00 + Zbigniew Lipski – 4. rocznica śmierci
18:30 +Janina Dwuraźny – msza gregoriańska
20:30 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Oleś i za + Jerzego Oleś

▪

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej. Szczególne życzenia składamy
Księdzu Prałatowi Janowi Dziaskowi, który we wtorek obchodzi imieniny.

▪

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania i godnego przeżycia trwających Świąt Narodzenia Pańskiego w naszej wspólnocie.

▪

Bóg zapłać wszystkim szczodrym ofiarodawcom za dary dla
potrzebujących. Dziękujemy także kierownictwu sklepu Tesco
za zgodę na przedświąteczną zbiórkę żywności. Dzięki ich dobroci przekazaliśmy ubogim 350 paczek świątecznych, w tym
250 w ramach akcji „Drzewko Dobroci”, około 140 posiłków
świątecznych i wigilijnych. Dziękujemy za kwestowanie i wykonanie tych wszystkich prac Zespołowi Charytatywnemu wraz z Siostrą Bożeną, Paniom z Kuchni św. Jadwigi,
młodzieży, Akcji Katolickiej i innym ludziom dobrej woli. W
intencji osób, które przygotowały paczki na „Drzewko Dobroci” i które wspierają ofiarami działalność kuchni św. Jadwigi
odprawimy Mszę św. dziękczynną dziś o godz. 9:30.

▪

Słowa podziękowania kierujemy także do Służby Liturgicznej i naszych Organistów – Patrycji i Łukasza
za oprawę świątecznej liturgii, a do wszystkich kapłanów
szczególnie za wytrwałą posługę w konfesjonale. Na Święta
odwiedziliśmy także wiele osób z Komunią św. w domach.
Siostrom katechetkom Grażynie i Monice dziękujemy
za wytrwałą opiekę nad dziećmi w czasie rorat.

▪

Serdecznie dziękujemy Siostrze Zakrystiance Joannie
i ks. Rafałowi oraz wszystkim osobom, w tym lektorom
i młodzieży, za bardzo wiele pracy włożonej w przygotowanie
kościoła do Świąt i wykonanie ruchomej szopki oraz innych
świątecznych dekoracji. Osobom sprzątającym za ich pracę.
Wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do uświetnienia przeżywania Świąt w naszej wspólnocie. Bóg
zapłać.

▪

W końcu wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za
liczny udział w liturgii, wspólną modlitwę i śpiew oraz żywą
wspólnotę przy ołtarzu w te szczególne dni.

WTOREK 27.12

06:30 + Władysław Kacperczyk – 18. rocznica śmierci
07:00 + Stanisław Grygierzec – msza gregoriańska
07:00 +Jan w rocznicę urodzin, Stanisław, Eugeniusz, Balbina,
Kazimiera i Marianna
08:00 +Janina Dwuraźny – msza gregoriańska
08:00 + Adam Gębica
08:00 +Józefa Popiel-Zielnik (od siostry Wandy z mężem)
08:00 + Katarzyna i Wilhelm
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz wsparcie św. Patrona
w pracy dla krowoderskiej parafii w dniu imienin Księdza Prałata
18:30 + Wojciech Janota i Kazimierz Janota
18:30 + Maria – 14. rocznica śmierci oraz + Stanisław, Janusz, Marcin
Teresa

ŚRODA 28.12

06:30 +Janina Dwuraźny – msza gregoriańska
06:30 +Julia
07:00 + Za Parafian
08:00 + Stanisław Grygierzec – msza gregoriańska
08:00 + Bolesław Kowalczyk (od Haliny i Jana Dziedzic)
08:00 +Józefa Popiel-Zielnik (od siostry Zuzanny z rodziną Burdów)
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 29.12

06:30 Dziękczynna w 37. rocznicę ślubu Marii i Krzysztofa z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo
07:00 +Janina Dwuraźny – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Stanisław Grygierzec – pierwsza msza gregoriańska
08:00 +Tomasz Malik (od rodziców i rodziny)
18:30 + Stanisław Nowak – 31. rocznica śmierci

PIĄTEK 30.12

06:30 + Franciszek i Józefa Stachura oraz + Jan i Krystyna Leśniak
06:30 + Antoni
07:00 +Tadeusz Basta – 9. rocznica śmierci
07:00 + Stanisław Grygierzec – pierwsza msza gregoriańska
08:00 O opiekę Świętej Rodziny i potrzebne łaski dla Sióstr Nazaretanek
08:00 + Aleksander i Maria Żelescy oraz Małgorzata Bujak i Zofia
Waszko
08:00 +Józefa Popiel-Zielnik (od siostry Ireny z rodziną)
18:30 +Janina Dwuraźny – msza gregoriańska

SOBOTA 31.12

06:30 + Bronisława Wójcik – 10. rocznica śmierci
07:00 + Kazimierz Urban w 7. rocznicę śmierci
08:00 + Melania i Julian Żądło oraz Jan Penarski
08:00 + Bolesław Kowalczyk (od koleżanek i kolegów z firmy Oklain-serwis)
08:00 +Józefa Popiel-Zielnik (od Stefana Kucały)
08:00 + Zmarli z rodziny Karlińskich – o radość życia wiecznego
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę MB dla Bożeny i Sławomira
z okazji 33. rocznicy ślubu oraz ich dzieci
18:30 + Stanisław Mazurek (od Celiny z mężem i Asią)
dokończenie na str. 4
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Rodzina to miejsce uświęcenia i wzajemnej miłości,
ponieważ właśnie w ludzkiej rodzinie „Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas...". Rodzina często nazywana jest Kościołem domowym lub małym Kościołem, gdyż
właśnie w niej realizuje się również liturgia domowa: modlitwa
poranna i wieczorna, lektura i rozważanie Słowa Bożego, przygotowanie do sakramentów, modlitwa przed i po posiłku. Te
praktyki religijne zbliżają do siebie małżonków i wszystkie pokolenia. Wzbudzają miłość i wzajemny szacunek.

W odpowiedzi na pytanie o trudności w systematycznym pogłębianiu wiary moi rozmówcy wskazali na jedność wspólnoty, którą tworzą, a która pomaga im je pokonywać. Jedność
małżonków i rodziny budowana poprzez wspieranie się, posiłki
poprzedzane modlitwą i uściskiem rąk, wzajemne umacnianie
się w wierze daje im pewność, iż podążają w słusznym kierunku. Dzielenie obowiązków, wspólnie spędzany czas zapewniają
prawdziwą bliskość i pielęgnują miłość, co pomaga pokonać
wszystkie przeciwności.

Szukając w rozmowie z młodym małżeństwem, rodzicami
dwójki dzieci (którzy chcieli
pozostać anonimowi) odpowiedzi na pytanie, jak uświęca
się rodzina, doszliśmy do wniosku, że trudno wskazać jeden
sposób. Uświęcanie to proces. Czas i możliwości, które
sobie nawzajem dajemy, aby
znaleźć odpowiednią dla każdego z nas drogę do poznawania Boga. Życie codzienne
powinno być spójne z naszymi
przekonaniami i wartościami
moralnymi.

Rodzina to nie jakiś abstrakcyjny byt społeczno-polityczny, ale środowisko wspólnego życia i rozwoju. Oznacza także wychowywanie
dzieci w wierze, przekazywanie tradycji i tożsamości narodowej
zgodnie z wartościami, w których sami zostali wychowani. Jak mówią: są dopiero na początku drogi. Zaczynają odkrywać wiarę na
nowo i pogłębiają ją uczestnicząc w spotkaniach grup katolickich.
Być może jednak są dalej niż niejeden z nas – po prostu praktykują
wiarę codziennie. Zaczynają dzień modlitwą, czasami w samochodzie – jeśli braknie czasu – i kończą wspólną modlitwą.
Uświęcanie rodziny to nie umartwianie się, asceza, wyrzeczenia, ale normalne życie. Codzienne obowiązki – praca, zakupy,
szkoła, odrabianie lekcji i gotowanie. Jednakże ważne jest, aby
każdy nasz szary dzień przeżyć z Bogiem. Módlmy się o to polecając wszystkie rodziny opiece Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Ł.K.

Szkoła katolicka dla dzieci, uczestnictwo w Domowym Kościele
oraz codzienna modlitwa Różą Różańcową za dzieci to wyraz
jedności między życiem moich rozmówców a ich przekonaniami
religijnymi i wartościami moralnymi. Codzienna wspólna modlitwa z dziećmi wspiera trwający każdego dnia proces uświęcania
rodziny. Zmęczenie rodziców czy dzieci nie jest pretekstem, aby
zaniechać wspólnej modlitwy. Jak mówi ojciec rodziny: modlitwa czasami bywa krótka, ale odmówiona w skupieniu i z należytym szacunkiem.

Święto Świętej Rodziny, które w tym roku przypada
w piątek, jest jednocześnie patronalnym świętem
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.
Z tej okazji życzymy Siostrom, które pracują
w naszej parafii, wielu łask od Dzieciątka Jezus
oraz opieki Matki Bożej i św. Józefa.
Niech wszelkie błogosławieństwo będzie
dla Sióstr nagrodą za oddaną
i wieloletnią służbę w naszej wspólnocie.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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Mimo że Msza św. już się skończyła, nadal śpiewaliśmy kolędy,
niezbyt spieszyło się nam do domów w tę piękną Noc. Księdzu
Kardynałowi też nie było spieszno, został na dłuższą chwilę rozmawiając z wiernymi, a potem poszedł na kolędę na probostwo,
aby się zagrzać.
Tak minęła ta przepiękna uroczystość, która odżywa jeszcze
ciągle w naszych wspomnieniach. Może tych kilka fotografii pomoże nam przeżyć jeszcze raz tę Świętą Noc...
A tak wspomina tę noc x. Jan Zając:
W tej naszej działalności bardzo wspierał nas i podtrzymywał
ks. kardynał Wojtyła ze swoimi biskupami, często goszczący
w parafii. Chyba wszyscy zapamiętali pasterkę z ks. kardynałem

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
ks. M. Hajdyła, I. Korohoda, A. Gorczyca,
M. Kot-Panek, M. Szymańska
teksty: I. Bugaj, M. Czarnota, K. Herej-Szymańska, Ł. Kwiecień, M. Orlińska,
M. Rudzki, A. i M. Tuleja, E. Wilk,
B. i J. Wojtas
dział reklam: E. Zbadyńska
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

oraz zakończenie roku z ks. biskupem Smoleńskim. Na pasterce wielotysięczne tłumy ludzi stojących na powiększonym już
placu i przyległej ulicy pod wyiskrzonym, mroźnym niebem. Radosny grzmot kolęd wśród buchającej z ust pary, kapłani w półmroku zgrabiałymi palcami przez kilkanaście minut rozdający
komunię św. – to są niezapomniane wrażenia. A do tego oczywiście mocne słowa Kardynała o Betlejem kiedyś i tym dzisiaj,
tutaj – jakże podobnym! Potem przemiłe spotkanie w ciasnym
i ciepłym pokoiku przy wigilijnym jeszcze stole z opłatkiem i życzeniami. Taki był ten niezwykły koloryt krowoderskich Świąt.
Zresztą przedłużały się one potem, bo ks. proboszcz czcił zaraz
swego patrona – św. Jana Ewangelistę, a Siostry Nazaretanki
– św. Rodzinę.

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 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Piotr Stopka, ks. Jacek Kuczmier,
ks. Rafał Kasperek

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Andrzej Piekaniec

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

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna
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NIEDZIELA 01.01
06:30 Dziękczynna za wspólne 30 lat życia Jolanty i Krzysztofa
z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny
08:00——————————————————————————————
09:30 + Henryk Deka
10:00 + Andrzej Kajtoch – 10. rocznica śmierci
11:00 + Anna i Kazimierz Ciukowski
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 Dziękczynna za łaskę powrotu do zdrowia z choroby nowotworowej Jana
12:30 + Mieczysław Rój
17:00 + Czesław Przęczek – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Bogusław Bień – 4. rocznica śmierci, zmarli rodzice Lucyna
i Jan Jedynak, Józefa i Jan Bień, Maria i Henryk Fita oraz
Kazimierz Stryjek
20:30 + Stanisław Czajczyk – pierwsza msza gregoriańska

Szanowny Księże Prałacie,
w imieniu parafian składamy Księdzu
najserdeczniejsze życzenia imieninowe:
niech nowonarodzony Chrystus
błogosławi i obdarza swymi łaskami,
Matka Najświętsza ochrania i czuwa,
a św. Jan Apostoł wspiera w dalszej
wytrwałej posłudze duszpasterskiej.

▪

Jutro Drugi Dzień Świąt. Msze św. w porządku niedzielnym, a składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie.

▪

Także jutro na Mszę św. o godz. 12:30 zapraszamy szczególnie tych Małżonków, którzy w 2016 r. obchodzili okrągłe
jubileusze 25. i 50-lecia Sakramentu Małżeństwa.

▪

W sobotę ostatni dzień 2016 r. O godz. 18:00 odprawimy
uroczyste nieszpory, a po nich Mszę św. na zakończenie
Starego Roku. Z Bogiem zakończmy ten mijający rok. Podziękujmy za każde dobro, ale także przeprośmy Boga za
wszelkie słabości i grzechy. Wyrazem tego będzie wspólny
śpiew: „Święty Boże” oraz „Ciebie Boga wysławiamy”.

▪

W przyszłą niedzielę Nowy Rok – Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi.

▪

Tego dnia oraz w Święto Trzech Króli dziewczynki ze scholi
będą rozprowadzać kadzidełko i kredę, a ofiary zostaną
przeznaczone na ich wyjazd wakacyjny.

▪

Zespół Charytatywny przeprowadzi w przyszłą niedzielę po
Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność kuchni św.
Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca.

▪

Po Świętach rozpoczyna się wizyta duszpasterska. Dokładny program całej kolędy, aż do końca stycznia, jest wywieszony przy wyjściach z kościoła, a także zamieszczony
na naszej parafialnej stronie internetowej i w poprzednim
numerze biuletynu. Prosimy o zapoznanie się z nim i zaplanowanie czasu odpowiednio wcześniej, by odwiedziny były
możliwe.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
ostatnio odeszła do wieczności. Jest to śp. Zuzanna Smaga
(l. 89) z ul. Krowoderskich Zuchów 19. Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

