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Refleksja ewangeliczna
na niedzielę /Mt 4,12–23/

„Nawracajcie się!”
Ktokolwiek obserwuje szeroko zakrojoną
działalność Kościoła, może stracić z oczu
to, co w jego misji jest najważniejsze.
Zaangażowanie w prace na rzecz pokoju,
ratowanie głodnych w świecie, wychowywanie młodego pokolenia, troska o biednych i chorych, obrona uciśnionych, walka
o sprawiedliwość społeczną, ekumenizm,
kontakty z przedstawicielami innych religii..., a w ramach samego religijnego życia nowenny, kongresy, zebrania itp., to
wszystko jest ważne, ale co jest najważniejsze? Tylko jedno: wezwanie do nawrócenia! Otwarcie przed człowiekiem szansy
uczynienia możliwym tego, co wydaje się
być niemożliwe, a mianowicie że może
uczestniczyć w życiu doskonalszym niż
to, które jest, że może sięgnąć po udział
w życiu samego Boga.
Wezwanie do nawrócenia stanowi serce
religii. Jezus rozpoczyna swe publiczne
działanie od tego wezwania i kończy je
tym wezwaniem. Przyszedł bowiem, by
pomóc nam w dokonaniu wielkiej wewnętrznej przemiany, w dorastaniu do
życia wiecznego.
Jakie są podstawowe elementy nawrócenia? Pierwszy z nich to troska o dojrzałość
człowieka. Ten się nawraca, kto szuka
ubogacenia swego umysłu, serca i uczuć.
Nawracanie jest zawsze znakiem dojrza-

łości człowieka, zdolności do zmobilizowania wszystkich sił, by sięgnąć po wartość
wyższą. Komu nie zależy na pogłębianiu
wiadomości o świecie, o Bogu, o ludziach,
o sobie, komu nie zależy na duchowym rozwoju, ten nie odpowie na wezwanie Jezusa.
Drugim elementem jest postawa otwarta
na przyjęcie wartości religijnych. Zależy ona od człowieka i Jezus w Ewangelii
wielokrotnie się o nią upomina. Chodzi tu
o odpowiednie nastawienie. Na przykład
zupełnie z innym nastawieniem wędrujemy do teatru, by oglądać komedię, a z innym na pogrzeb. Jeśli ktoś przyjdzie do
teatru z wewnętrznym nastawieniem takim jak na pogrzeb, nie potrafi odebrać
tych wartości, które można dostrzec
w dobrej komedii.

rającego przyjaciela lub piękna melodia.
Pewne z tych znaków zostały wykorzystane w życiu religijnym. Do nich należy
przede wszystkim chrzest, czyli zanurzenie człowieka w wodzie. Wynurza się już
jako oczyszczony, jako nawrócony. Znak
Niewłaściwe nastawienie bardzo utrudnia ten znany innym religiom, był stosowany
przyjęcie wartości religijnych. Czasem na- przez Jana Chrzciciela głoszącego nawrókładające się na siebie drobiazgi decydują cenie i został przez Jezusa ustanowiony
o narastaniu uprzedzeń, które w rezulta- jako sakramentalny znak nawrócenia.
cie uniemożliwiają przeżycie nawrócenia.
Wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się!”
Trzeba ustawicznie zabiegać o postawę
stanowi doskonałą okazję do głębszej reotwartą, gotową na przyjęcie wartości
fleksji nad najważniejszą misją Kościoła,
religijnych.
jaką jest wzywanie ludzkości do nawróTrzecim ważnym elementem jest widzial- cenia. A ponieważ każdy człowiek potrzeny znak, którym Bóg się posługuje dla buje nawrócenia, jest to również okazja
przekazania swojej łaski. Może to być do refleksji nad swoim nawróceniem, nad
tekst Pisma Świętego odczytany jako Sło- dorastaniem do pełnego nawrócenia.
wo Boga adresowane wyłącznie do mnie. Zbawienie człowieka jest zawarte w jego
Tak między innymi przeżył nawrócenie św. nawróceniu. Człowiek przez nie staje się
Augustyn czytając jedno zdanie z Listu św. w pełni sobą, odnajduje siebie wobec
Pawła do Rzymian. Może to być głębsze Boga, bliźnich, świata i sam zostaje wyprzeżycie zjawisk przyrody, majestatu gór pełniony prawdziwym pokojem.
lub zachodu słońca, ostatnie słowo umieKs. Edward Staniek

Ingres nowego metropolity krakowskiego
abp. Marka Jędraszewskiego do Katedry
na Wawelu.
Ingres – kanoniczne i liturgiczne rozpoczęcie posługi w Archidiecezji Krakowskiej – nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego
odbędzie się w katedrze na Wawelu w najbliższą sobotę 28 stycznia
o godz. 11:00.
Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zawołaniem jego posługi bi-

skupiej są słowa: „Scire Christum” (Znać
Chrystusa).
Pełniąc funkcję metropolity, wielokrotnie
powtarzał, że Kościół powinien słuchać
wiernych. Z dużym uznaniem spotkała się
inicjatywa arcybiskupa Jędraszewskiego,
jaką były „Rozmowy w katedrze” zorganizowane z okazji Roku Wiary 2013.
dokończenie na str. 4
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MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 23.01
06:30 + Leszek Grucel (od Anny i Eugeniusza Wareckich z Krasnych
Lasocic)
06:30 + Marian Rycerz (od Marianny Rycerz z Polskowoli z rodziną)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Zuzanna Smaga (od siostry Frani z rodziną)
07:00 +Jacek Garlej (od rodziny Cudzich z Jeleśni)
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
▪▪

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej.

▪▪

We wtorek 24 stycznia o godz. 16.30 gorąco zapraszamy
wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na uroczystość z okazji Ich wczorajszego i dzisiejszego święta, która
odbędzie się w sali teatralnej przy naszej parafii. W programie: koncert „Przeboje z dawnych lat” w wykonaniu uczniów
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu połączonych
chórów Cantata i Organum oraz zespołu instrumentalnego Ricercar pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka.

▪▪

Dzieci i młodzież z Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga zbierają dziś do puszek pieniądze na akcję „Zima
w mieście”, którą każdego roku dzięki hojności parafian możemy zorganizować. W czasie ferii zimowych zapraszamy
na zajęcia sportowe dzieci i młodzież, która zostanie w Krakowie. Zajęcia będą miały formułę otwartą dla wszystkich
chętnych, nie tylko dla zawodników klubu. Z góry dziękujemy
za wszelkie wsparcie. Zapraszamy również na klubową Mszę
św. w środę 21 stycznia o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej.

▪▪

W niedzielę za tydzień gościć będą w naszym kościele muzycy
z Filharmonii w Tarnopolu na Ukrainie. Orkiestra kameralna wraz z sopranem i tenorem wykonają polskie i ukraińskie
kolędy podczas wszystkich Mszy św. od 6:30 do 12:30. Serdecznie zapraszamy.

▪▪

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 28 serdecznie zaprasza Rodziców wraz z pociechami na „Miesiąc
otwartych drzwi”. Zapraszamy w lutym w każdy wtorek,
środę i czwartek od 16:00 do 17:00.

▪▪

Trwa wizyta duszpasterska. Program kolędy jest umieszczony na drzwiach wejściowych kościoła oraz na stronie
internetowej parafii. Z przedsionka kościoła można jeszcze
zabierać wodę święconą.

▪▪

Dzisiaj jest możliwość nabycia przy kościele książki autorstwa Joanny Jurkiewicz o św. Janie Pawle II pt. „Zwiastunowi z gór”. Autorka jest wśród nas i podpisuje egzemplarze książki.

▪▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
ostatnio odeszli do wieczności. Są to śp.: Adolf Błaut (l. 94)
z ul. Krowoderskich Zuchów 9 oraz Grzegorz Michałów
(l. 32) z ul. Krowoderskich Zuchów 3A. Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj im wieczne spoczywanie.

WTOREK 24.01
06:30 +Tadeusz Sieniarski w 61. rocznicę śmierci (od żony)
06:30 + Leszek Grucel (od Roberta Grucel)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 +Józef Zabawa – 1. rocznica śmierci
07:00 +Jacek Garlej (od żony Anny z synami)
08:00 +Jan oraz Tekla, Mateusz i Józef
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska

ŚRODA 25.01
06:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
06:30 + Leszek Grucel (od chrześnicy Joanny Jasica z mężem i córką)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Irena Wójtowicz (od Małgorzaty i Jerzego Jonuś)
07:00 +Jacek Garlej (od rodziny Surowców)
08:00 + Kazimierz Myszka – 7. rocznica śmierci
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 26.01
06:30 + Zuzanna Smaga (od Józefy Urban z rodziną)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
08:00 + Mieczysław w 1. rocznicę śmierci i rodzice
18:30 + Franciszek Młynarczyk – 17. rocznica śmierci
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska

PIĄTEK 27.01
06:30 + Leszek Grucel (od brata z rodziną)
06:30 +Józef Czepiec (o dar życia wiecznego)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Władysław Buczak
08:00 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich
Narodu
18:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Marysi
i Mikołaja
18:30 +Jan
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska

SOBOTA 28.01
06:30 + Andrzej Wyspiański w 18. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
07:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
dla Zdzisława w 80. rocznicę urodzin
08:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska

NIEDZIELA 29.01
06:30 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
08:00 Dziękczynno-błagalna w 35. rocznicę ślubu Małgorzaty i Kazimierza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla
nich i ich dzieci
09:30 +Jan Tekiela w 2. rocznicę śmierci i + Janina Tekiela
10:00 + Stanisław Ślęczek – 3. rocznica śmierci
11:00 +Julia i Jan Dróżdż
12:30 + Stanisław Imiołek – 26. rocznica śmierci
17:00 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
18:30 + Michalina Jantos w 15. rocznicę śmierci, Mieczysław w 27.
rocznicę śmierci oraz Julia i Paweł Lelek
20:30 + Władysław Pawlik – 25. rocznica śmierci, + Wanda Pawlik –
12. rocznica śmierci oraz + Leon Pawlik – 13. rocznica śmierci

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
23.1 PONIEDZIAŁEK
Hbr 9,15.24–28; Ps 98;
Mk 3,22–30
24.1 WTOREK
św. Franciszka
Salezego, biskupa
i doktora Kościoła
Hbr 10,1–10; Ps 40;
Mk 3,31–35
25.1 ŚRODA
Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
Dz 9,1–22; Ps 117;
Mk 16,15–18

26.1 CZWARTEK
św. Tymoteusza i Tytusa,
biskupów
Tt 1,1–5; Ps 96; Łk 10,1–9
27.1 PIĄTEK
bł. Jerzego Matulewicza,
biskupa
Hbr 10,32–39; Ps 37; Mk 4,26–34
28.1 SOBOTA
św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła
Hbr 11,1–2.8–19; Łk 1; Mk 4,35–41
29.1 NIEDZIELA
So 2,3; 3,12–13; Ps 146;
1 Kor 1,26–31; Mt 5,1–12a

Dziadkowie Jezusa
Pan Jezus także babcię miał, kiedy w Nazarecie żył – śpiewamy
w dziecięcej piosence. Czy to zdanie w całości jest prawdziwe
to kwestia, o której za chwilę; niemniej Jezus miał z pewnością
babcię i dziadka. Kilka pism apokryficznych (mi.in. Protoewangelia Jakuba i Ewangelia Pseudo-Mateusza) opowiada dość obszernie o małżeństwie Joachima i Anny oraz o późnych narodzinach ich jedynego dziecka – małej Miriam.

gdyby jednak ojciec Maryi żył
jeszcze, czyż szukano by dla
niej starszego opiekuna wśród
obcych mężczyzn?

Joachim był człowiekiem bardzo majętnym, a zarazem pobożnym i prawym. Pojął za żonę Annę, tak jak on pochodzącą z rodu Dawida. Późniejsza, średniowieczna tradycja uznała
Annę za siostrę Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. Z pewnością
łączyło je siostrzane podobieństwo złego losu – obie długo nie
miały dziecka. Biblia wielokrotnie podkreśla, poczynając już od
Sary i Racheli, że w Izraelu bezdzietność była dla kobiety hańbą. Ale nie tylko dla kobiety. Joachim regularnie składał Bogu
liczne ofiary, obdarzał też hojnie ubogich. I oto pewnego dnia,
gdy zbliżył się do ołtarza, by złożyć ofiarę, kapłan odrzucił ją
argumentując, że Bogu nie może być miła ofiara męża, którego
uznał za niegodnego potomstwa.
Zawstydzony i zasmucony Joachim udał się wraz ze swymi stadami i pasterzami na bardzo odległe pastwiska w górach i tam
przebywał przez długi czas, poszcząc i modląc się. Żona jego
tymczasem nie wiedziała, co się stało z mężem i czy w ogóle
jeszcze żyje. Bóg wysłuchał modłów obojga i posłał anioła, który
Annie oznajmił, że pocznie i porodzi niezwykłe dziecię, Joachimowi zaś nakazał powrócić do żony, którą zastanie brzemienną. Powrót z licznymi stadami trwał długo, lecz wreszcie małżonkowie
spotkali się – Anna podwójnie szczęśliwa, gdyż jeszcze niedawno
opłakiwała swoje wdowieństwo, a oto nie tylko znów jest żoną,
ale i matką, czego już zupełnie się nie spodziewała!

Figura z Góry św. Anny

Natomiast co do matki, to inna
tradycja mówi, że Anna dożyła
w Nazarecie sędziwego wieku
i umarła w obecności Maryi,
Józefa i dorosłego już Jezusa,
który ją pobłogosławił. Tradycję tę odzwierciedla popularne w sztuce, zwłaszcza średniowiecznej, przedstawienie
zwane Św. Anna Samotrzeć –
staropolski ten wyraz oznacza
wymienioną osobę w towarzystwie dwóch innych, w tym
przypadku Maryi i małego
Jezusa. W Polsce tego rodzaju wizerunek znajduje się m.in.
w znanym sanktuarium na Górze św. Anny – jest to rzeźba
pochodząca prawdopodobnie
z połowy XV w. Podążając śladem tej tradycji możemy dojść
do wniosku, że Anna nie tylko doczekała narodzin swego
boskiego Wnuka, ale jeszcze
zdążyła się Nim nacieszyć.

Gdy czas się dopełnił, urodziła śliczną dziewczynkę bez skazy. Jezu, wszystkim Babciom i Dziadkom daj
Dziecko zdumiewało zarówno swoim wdzięcznym wyglądem, jak
dużo łask i dużo sił!
niezwykłą dojrzałością i mądrością. Rodzice jeszcze przed narodzinami ślubowali oddać swe dziecię na służbę Panu w świątyni
Imię Anna zdobyło u nas ogromną popularność w przeciwieńi tam też odprowadzili małą Maryję, gdy skończyła 3 lata. Dziestwie do imienia Joachim, nader rzadkiego nawet wśród mniweczka wbiegła śmiało po stopniach świątynnych, nie oglądając
chów. O. Badeni, zmarły przed kilku laty dominikanin, który
się za rodzicami. A oni?
przyjął to imię w zakonie, pisał w 2004 r.: To rzadkie imię pośród polskich zakonników – zdaje się, że jestem jedynym JoTu właśnie powracamy do
achimem w naszych klasztorach. Przed laty pracowała w naszej
kwestii poruszonej na początparafii s. Joachima, nazaretanka; również było to imię zakonne,
ku: czy Jezus w nazaretańnie chrzestne.
skim domu dzieciństwa zaznał
pieszczoty swych dziadków?
Ta częstotliwość występowania znajduje odbicie w wezwaniach
Jeden tylko apokryf twierdzi,
parafii: św. Anna patronuje średnio 3-4 parafiom w każdej
iż rodzice zmarli pod koniec
z polskich diecezji (najwięcej chyba w krakowskiej – 8), podpierwszego roku pobytu Maczas gdy parafie pod wezwaniem św. Joachima można policzyć
ryi w świątyni; inne źródła nie
na palcach jednej ręki. A na palcach drugiej te pod wspólnym
wspominają już o nich więcej,
wezwaniem Jezusowych dziadków. Ich wspomnienie liturgiczkoncentrując się na owym pone, również wspólne, przypada 26 lipca, ale też kojarzone jest
bycie oraz sprawie zaślubin
głównie z imieninami Anny, co widać choćby w ludowych przyz Józefem. Ano właśnie. Wiesłowiach, np.: Od świętej Hanki zimne poranki.
my, że kobieta w Izraelu była
M.Sz.
uzależniona od męskiej opieki;

Przygotowanie do owocnej służby Kościołowi –
diakon na praktyce w naszej parafii
Czas studiów to niewątpliwie ważny i mile wspominany etap
w życiu człowieka. To czas rozeznania swojej drogi, swojego
powołania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To
także czas praktyk, które mają na celu sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy na właściwym miejscu. Również ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa, są zobowiązani takie praktyki odbyć:
od praktyk w szpitalach, na oazach, w grupach apostolskich,
przez kancelarię parafialną, miesięczną praktykę w wybranej
parafii i w końcu na ostatnim roku studiów, w czasie diakonatu,
posługiwanie przez rok we wskazanej wspólnocie wiernych.

Joannie, a w niedzielę na większości Mszy św. rozdawałem Komunię św. Trzy dni w tygodniu uczyłem w gimnazjum wszystkie klasy, co umożliwiło bardzo ubogacające spojrzenie na
młodzież gimnazjalną, która jest bardzo zróżnicowana. W czasie praktyki miałem też możliwość zobaczyć, jak funkcjonuje
kancelaria parafialna. Bardzo ciekawe i pouczające były spotkania przy kapłańskim stole, gdzie poznałem dobrą atmosferę panującą w tutejszym zespole duszpasterskim i zdobyłem
ciekawe informacje o codziennym życiu księdza. Jestem za to
bardzo wdzięczny ks. Proboszczowi i wszystkim jego współpracownikom. Jako akolita pomagałem również przy licznych
Co roku, we wrześniu, w naszej parafii pojawia się kleryk na
nabożeństwach, podczas których mogłem wystawić Najświętpraktyce miesięcznej. Z jednym z nich, diakonem Pawłem udaszy Sakrament do adoracji. Czas spędzony w parafii św. Jadwigi
ło mi się porozmawiać i zapytać o jego wspomnienia i doświadbył cennym doświadczeniem dla mnie jako kleryka. Nie brakoczenia.
wało różnych zajęć, zwłaszcza przygotowywania katechezy do
„Na Krowodrzy w parafii św. Jadwigi spędziłem przeszło 3 ty- szkoły, ale najważniejszym osiągnięciem była nauka organizacji
godnie. Zostałem tu skierowany we wrześniu 2015 r. w ramach swojego czasu, aby móc owocnie wykorzystać cały dzień.”
miesięcznej praktyki kleryków przed piątym rokiem. NajważTe słowa świadczą o tym, jak ważna jest praktyka i zdobywanie
niejsze zadania, jakie miałem podjąć, to poznanie życia kapłańdoświadczeń, zarówno gdy decydujesz się na bycie księdzem
skiego w parafii i praktyka katechetyczna w gimnazjum. Tym
czy siostrą zakonną, jak i nauczycielką lub pielęgniarką.
głównie się zajmowałem podczas tego czasu towarzysząc ks.
Grzegorzowi Kurzcowi. Uczestniczyłem w zbiórce ministrantów Nie zapominajmy zatem o tych, którzy w naszej parafii odbyi lektorów, jedną zbiórkę dla grupy ministrantów poprowadzi- wali takie praktyki i otoczmy ich modlitwą o wytrwałą i owocną
łem. Dużo czasu spędzałem też w zakrystii pomagając siostrze posługę.
I.B.

Ingres nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego
do Katedry na Wawelu.
Rzecznik prasowy Episkopatu
Polski ks. Paweł Rytel AndriaCo miesiąc hierarcha odpowianik powiedział, że „Jan Paweł
dał na pytania przysłane przez
II osobiście znał arcybiskupa
internautów i zadawane przez
Marka – jeszcze gdy obecny
wiernych w kościołach.
arcybiskup był zwykłym księdzem, rozmawiali na tematy filozoficzne i te dotyczące
spraw Kościoła katolickiego”.
Podkreślił też, że arcybiskup
Marek Jędraszewski to wybitny intelektualista, autor wielu
nagradzanych książek, a także duszpasterz młodzieży akademickiej. „Kraków zyskał
trzeciego następcę kardynała
Karola Wojtyły” – dodał.
dokończenie ze str. 1

arcybiskupa metropolity krakowskiego, którą pełnił przez
11 lat. W sobotę 21 stycznia,
w Sanktuarium św. Jana Pawła
II na Białych Morzach, odbyła
się uroczystość dziękczynienia za posługę pasterską kard.
Stanisława Dziwisza w archidiecezji krakowskiej.

Księdza kardynała Stanisława
Dziwisza oraz nowego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otoczmy naszą serdeczną
modlitwą wypraszając Kościołowi Krakowskiemu i Arcybiskupowi Markowi JędraszewDnia 8 grudnia 2016 r. Ojciec skiemu światło i moc Ducha
Święty Franciszek przyjął re- Świętego, opiekę Matki Najzygnację księdza kardynała świętszej i wstawiennictwo
Stanisława Dziwisza z posługi św. Jana Pawła II.

Nasza parafia
jest zaproszona na
nocną adorację
Najświętszego
Sakramentu
w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
w poniedziałek 30 stycznia
od godz. 21:00.
Więcej informacji
podamy za tydzień.

