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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 17,11—19/

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie,
pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni
(Łk 17,12—14).

Słyszeć to znaczy przyjmować. Mówić – znaczy dawać.
Najgorsze to dać komuś
cokolwiek na odczepnego.
Kiedy prosi ktoś w intencji
potrzebującego, nawet nie
słuchamy, o co prosi, dajemy, byle się go pozbyć. Nie
przywiązujemy wagi do wysłuchania. A przecież czasami samo wysłuchanie jest
ważniejsze. Człowiek, który
wysłuchuje – daje.
***

Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę
Bogu (Łk 17,17—18).
Dziewięciu uleczonych tak zachłysnęło się cudem uleczenia,
że zapomnieli, komu go zawdzięczają. Tylko jeden z nich
dostrzegł nie tylko dar, ale i Dawcę.
Ilu zachwyca się pięknem przyrody, potęgą morza, ale nie
widzi Stwórcy.
***
Wdzięk chrześcijańskiej wdzięczności to świadomość, że cokolwiek dobrego człowiek otrzymuje – daje mu to sam Pan
Bóg. Poprzez kogoś uśmiecha się do nas, aby nas umocnić,
poprzez kogoś pisze serdeczny list, który w drodze podtrzyma, poprzez kogoś ratuje nasze zdrowie, abyśmy mogli jeszcze coś dobrego uczynić.
Czy można prezentem zrównoważyć dar Boga?
ks. Jan Twardowski

Dobre słowo
Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu,
który umożliwia nam trzymanie kursu
i dopłynięcie do lądu.

św. Jan Paweł II

Zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe, które odprawiamy
codziennie o godz. 18:00. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci, do wspólnej modlitwy.

Święta Jadwiga wita świętą Kingę
W przyszłą niedzielę (20 października) gościem w naszym kościele będzie proboszcz parafii pod wezwaniem
św. Kingi w Krakowie, ksiądz Jacek Konieczny. Razem
z nim modlić się będziemy w intencji budowy kościoła.
W oczekiwaniu na to spotkanie nasz gość skierował do
nas kilka słów przybliżających nam jego parafię oraz
swoją osobę:

Drodzy Wierni Parafii Św. Jadwigi w Krakowie!
Od dwóch lat jestem proboszczem małej parafii p.w. św.
Kingi w Krakowie, niedaleko dworca Płaszów. Na terenie
parafii mieszka około 4 tysięcy ludzi, z czego większość to
studenci i pracownicy międzynarodowych korporacji. Parafia
jest stosunkowo młoda, bowiem powstała w roku 2002.
Dzięki zaangażowaniu pierwszego proboszcza ks. Bogusława
Filipiaka rozpoczęto budowę kościoła. Zastąpił go ks. Jerzy
Czerwień, obecnie proboszcz w Arce Pana w Nowej Hucie,
w roku 2010. Pod ich przewodnictwem parafianie mogli cieszyć się z odprawiania Mszy świętej nie w baraku, lecz
w prawdziwej świątyni. Wszystkie wysiłki tej naszej małej
społeczności były przez te lata w całości skierowane na budowę kościoła. Księża zamieszkali i mieszkamy do dziś wraz
z ks. wikariuszem w baraku na części samochodowe. Dalej
trwają prace przy wyposażeniu kościoła.
Kiedy jako proboszcz objąłem parafię 2 lata temu, nie było
żadnego obiektu parafialnego służącego duszpasterstwu.
Przyjęty projekt budowy domu parafialnego już dwanaście
lat czekał na rozpoczęcie realizacji. Obejmując parafię mimo
braków środków postanowiłem zaufać naszym patronom –
św. Kindze i św. Janowi Pawłowi II i rozpocząć budowę. Zdając sobie sprawę, że mała parafia nie udźwignie kosztów
budowy, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do życzliwych
parafii w Kościele krakowskim. Dziękuję ks. Proboszczowi
i całej Waszej parafii za solidarność i gotowość wsparcia naszego dzieła.
Prosząc Was o pomoc finansową przy budowie naszego domu parafialnego chciałbym w czasie obecności wśród Was
odwdzięczyć się i przybliżyć choć trochę atmosferę spotkanego szczęśliwego domu – domu św. Jana Pawła II w Watykanie. Będę modlił się wraz z całą wspólnotą, aby rodziny Waszej parafii żyły w zgodzie i miłości. Niech przez to nasze
spotkanie św. Jan Paweł II podaruje Wam duchowe cegiełki
do budowania szczęśliwego domu.
Modlę się za Was, których spotkam w parafii św. Jadwigi
ks. Jacek Konieczny

Mam nadzieję, że wszyscy chętnie wesprzemy dzieło budowy
kościoła pod wezwaniem św. Kingi. Okażmy księdzu Jackowi
nasze wsparcie modlitewne i finansowe.
D.K.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 14.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
07:00 + Franciszek Kozub (od funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie)
07:00 + Maria Wanda Skoczylas
08:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 + Jan Lipiński – 2. rocznica śmierci
18:30 + Wojciech Kurnik – 13. rocznica śmierci, Józefa,
Władysław, Aleksander Kurnik
18:30 + Jerzy Szarek – 3. rocznica śmierci
18:30 + Antoni Bosowski (od rodziny Malarów)
WTOREK 15.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
07:00 O światło Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo
oraz potrzebne łaski na czas egzaminów dla Weroniki
Sułkowskiej
07:00 + Franciszek Kozub (od Marzeny, Moniki i Mateusza
z rodziną)
08:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi w dniu imienin
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Teresy w dniu imienin (Pani z kuchni św. Jadwigi)
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
ŚRODA 16.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
06:30 + Franciszek Kozub (od syna Michała z rodziną)
07:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 + Jadwiga i Jan
08:00 + Marianna Wójtowicz
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 17.10
06:30 Dziękczynno-błagalna z okazji 49. rocznicy ślubu Barbary i Ryszarda
07:00 + Janina Kula – 8. rocznica śmierci, o radość życia
wiecznego
08:00 + Wincenty i Władysława
18:30 + Jacek Piątek – 14. rocznica śmierci
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Niemczyk
18:30 + Antoni w 17. rocznicę śmierci oraz + syn Jacek i + żona
Teresa
PIĄTEK 18.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
06:30 + Franciszek Kozub (od Ewy Król z rodziną)
07:00 + Czesława Chlebek – 19. rocznica śmierci, + Józef, Jan
08:00 O radość życia wiecznego dla Stanisława w rocznicę
śmierci
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym kościele
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 + Kazimierz Świątkowski w 1. rocznicę śmierci, + żona
Teresa
18:30 + Danuta Rajtar
SOBOTA 19.10
06:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 + Franciszek Kozub (od Anny i Dariusza Wolak)
07:00 + Stanisław Stefański
08:00 Dziękczynna za sakrament małżeństwa Jarosława i Anny
Adamek z prośbą o Boże błogosławieństwo
08:00 + Andrzej Kołodziejczyk (od rodziny Szczypkowskich)
08:00 + Emilia i Julian Cabowie
08:00 + Dorota, + Franciszek Lis oraz + Stanisława, Władysław
Cyganek
18:30 + Władysław Kucia – 18. rocznica śmierci
NIEDZIELA 20.10
06:30 + Zbigniew Kubas, a także + Maria i Mieczysław oraz
+ Helena i Bronisław

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Najlepsze życzenia składamy panu Łukaszowi organiście z racji przypadających w piątek imienin. Niech
dobry Bóg błogosławi w pracy dla naszej wspólnoty,
rozwijaniu talentu oraz w życiu rodzinnym.
 Dzisiaj

obchodzimy XIX Dzień Papieski. Stypendyści krakowskiej wspólnoty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zapraszają wszystkich parafian do udziału w dzisiejszych obchodach Dnia Papieskiego. Przy naszym kościele
od godz. 8:00 do 14:00 stypendyści zorganizowali barwne
Miasteczko Rodzinne z następującymi stanowiskami: słodki
kącik, malowanie twarzy, losowanie fantów, kącik fryzur,
bańki mydlane, balonowe ZOO, kącik rysunkowy, porady
medyczne, wata cukrowa itd. Natomiast wieczorem przedstawienie i koncert Matheo w kinie Kijów. Szczegóły na
plakatach. Zapraszamy.
 Przypominamy uczniom klas VIII, że już od tygodnia
można zapisywać się na cotygodniowe spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Harmonogram spotkań jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Uczniów
klas VII zapraszamy na spotkania przed bierzmowaniem
raz w miesiącu w pierwsze wtorki miesiąca w kaplicy Matki
Bożej o godz. 17:00. Natomiast spotkania dla klas VI rozpoczną się w II semestrze.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Irena
Włodek (l. 93) z ul. Rusznikarskiej 3, Teresa Sowa (l. 77)
z ul. Krowoderskich Zuchów 24, Zofia Kępa (l. 67) z ul.
Kluczborskiej 5, Anna Łachtaj (l. 74) z ul. Rusznikarskiej 16,
Józef Niziołek (l. 80) z ul. Krowoderskich Zuchów 26, Mieczysław Dębski (l. 85) z ul. Stachiewicza 35B oraz Krystyna Guzik (l. 94) z ul. Stachiewicza 25.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 14.10
Rz 1,1–7; Ps 98; Łk 11,29–32
WTOREK 15.10
św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła
Rz 1,16–25; Ps 19;
Łk 11,37–41
ŚRODA 16.10
św. Jadwigi Śląskiej
Rz 2,1–11; Ps 62;
Łk 11,42–46
CZWARTEK 17.10
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa
i męczennika

Rz 3,21–29; Ps 130;
Łk 11,47–54
PIĄTEK 18.10
Święto św. Łukasza,
ewangelisty
2 Tm 4,9–17a; Ps 145;
Łk 10,1–9
SOBOTA 19.10
Rz 4,13.16–18; Ps 105;
Łk 12,8–12
NIEDZIELA 20.10
Uroczystość św. Jana
Kantego, prezbitera
Syr 3,30–4,10; Ps 112;
Jk 2,14–17; Łk 6,27–38

08:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
09:30 + Elżbieta, s. Marcin Klas
10:00 + Leokadia i Stanisław Sroka oraz + Stanisław i Konrad
Karcz
11:00 + Józef Rapacz – 30. rocznica śmierci oraz + Włodzimierz, + Zuzanna, + Marian, ++ dziadkowie Zębalów i Ślęków
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Stefan Wąsik – 8. rocznica śmierci
17:00 + Anna Draus oraz + Helena Szymczykiewicz w 8.
rocznicę śmierci
18:30 + Bronisław Anioł – 1. rocznica śmierci
20:30 Za Parafian

tem za podstawę naszego obrazu szczegółowy opis podobnej
ceremonii, odprawionej prawie w tym samym czasie, bo
w roku 1400, na równie młodej królowej Zofii, żonie Wacława, króla Czech.

Koronacja królowej
Jadwigi
Przyjazd Jadwigi odwlekał
się, ale za to koronacja nastąpiła szybko, zaledwie kilka
dni po przybyciu, w niedzielę 16 października 1384 r.
Po upadku Wielkopolszczyzny
zniknęła dla Gniezna wszelka
nadzieja koronacyjnego przed
Krakowem pierwszeństwa. Jadwigę postanowiono zatem
koronować w Krakowie, już
bez obawy, że będzie nazywana – jak niegdyś Kazimierz
Wielki – krakowskim tylko
królem. Postanowiono koronować ją na króla, podobnie jak
to się stało z jej siostrą Marią na Węgrzech.

Zgromadzili się tego dnia z rana w zamku wawelskim wszyscy
dostojnicy koronni, najprzedniejsi panowie świeccy i wszelkie
obecne w Krakowie duchowieństwo. W niemałej jego liczbie
odznaczał się arcybiskup strygoński i legat papieski w Polsce,
kardynał Dymitr. Duchowieństwu polskiemu przewodzili arcybiskup gnieźnieński Bodzanta i „mały biskup” krakowski Jan
Radlica.

Brakowało wprawdzie męskiej ku temu korony Bolesławów,
którą król Ludwik po koronacji uwiózł ze sobą do Węgier
i nawet Jadwiga nie przywiozła jej ze sobą, ale uznano dawną koronę żeńską, służącą do koronowania małżonek królewskich, zatem bez obawy pozostawioną przez Ludwika
w skarbcu krakowskim, za dostateczną do koronacji króla
polskiego.

Po zmówieniu modlitwy wstępnej i pokropieniu Jadwigi wodą
święconą wyruszył cały dwór w uroczystym pochodzie do
katedry wawelskiej. Przodem ciągnęli panowie i szlachta
świecka, za nimi panowie duchowni. Po nich postępowali dygnitarze koronni z insygniami władzy królewskiej. Koronę
niósł zwyczajowo kasztelan krakowski, berło wojewoda krakowski, jabłko i szczerbiec inni wojewodowie. Teraz wszystkie
te klejnoty spoczywały w skarbcu węgierskim (do r. 1412),
a przed Jadwigą inne chyba jakieś znaki dzierżono. Tuż za
tymi godłami, pod baldachimem złocistym przez resztę panów i urzędników trzymanym szła 10-letnia królowa w stroju
koronacyjnym, w kapłańskiej albie, tunice, dalmatyce, w sandałach złocistych, w kapie, czyli płaszczu królewskim, z rozpuszczonymi włosami. Przy boku młodocianej królowej znajdowało się kilka niewiast dostojnych, mianowicie jedna i druga z ksień i przeoryszy krakowskich. Towarzyszyły wreszcie
orszakowi tłumy dworzan i szlachty z zapalonymi świecami,
a zamykało go liczne grono trębaczy i fletnistów, przygrywających ochoczo pochodowi.

Niestety, nie zachował się opis tego obrzędu. Weźmiemy za-

dokończenie na str. 4

Wypominki roczne i jednorazowe
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W naszym kościele przyjmujemy na wypominki
roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu specjalnie przygotowane kartki,
na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Są one

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

także wydrukowane w dzisiejszym biuletynie. Można
je oddawać w zakrystii lub w kancelarii. Za tydzień
również przy głównym wyjściu z kościoła będzie można złożyć wypominki. Pamiętajmy, że modlitwa jest
największym darem, jaki możemy ofiarować naszym
zmarłym.

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

dokończenie ze str. 3
Po wejściu do kościoła złożono insygnia królewskie na
ołtarzu. Królowa otoczona
orszakiem dworskim pozostała u stopni tronu, który znajdował się pośrodku kościoła
na podwyższeniu. Rozpoczęła
się Msza św. Przed odczytaniem Ewangelii przystąpiła
królowa do ołtarza. Arcybiskup zapytał ją, czy chce zachowywać wszystkie prawa,
swobody i przywileje narodu.
Odpowiedź: Chcę, tak mi Boże dopomóż miała wartość
przysięgi. Po tym Jadwiga
uklękła, a arcybiskup w oleju św. umaczał palec wielki, aby
namaścić krzyże i prawe ramię królowej.
Skończywszy tę ceremonię wziął arcybiskup koronę z ołtarza
i włożył ją na skronie Jadwigi. Zagrzmiały wszystkie trąby
i fletnie, wzniósł się potężny okrzyk na cześć nowej królowej. Po
odczytaniu Ewangelii odprowadzono ją nazad do tronu uścielonego z kosztownych złotogłowiów, gdzie Jadwiga usiadła.
W dalszym ciągu mszy, przy ofertorium, zstąpiła królowa
z tronu i w szczerozłotym naczyniu złożyła chleb i wino
w ofierze na ołtarzu. Za przykładem królowej każdy z panów

ofiarował co łaska. Po czym, wróciwszy znowu na tron, pozostała tam do komunii kapłańskiej. Wtedy udała się jeszcze
raz do ołtarza i uklęknąwszy w pokorze przyjęła Ciało i Krew
Pańską. Był to ostatni akt ceremonii kościelnej. Na zakończenie odezwał się znowu gwarny chór trąb i fletni. Przy ich ciągłym odgłosie wrócił orszak koronacyjny tym samym porządkiem w bramy zamkowe. Czekała tam wszystkich świetna
uczta w obecności królowej, która usiadła na przygotowanym
u stołu tronie.
Obrzęd koronacyjny w Krakowie różnił się od podobnych obrzędów zagranicznych tym, że stan miejski nie miał w nim
żadnego udziału. Gdy za granicą sami królowie powoływali
mieszczan do współuczestnictwa w tym akcie, w Polsce tylko
świeccy i duchowni panowie, jakby wyłącznie dla siebie, koronowali nowego króla. Dopiero nazajutrz udawał się ukoronowany już król do centrum miasta na rynek i tam przed ratuszem, tym stołecznym zamkiem mieszczaństwa, odbierał
hołd i przysięgę wierności miejskiej. Musiała też i Jadwiga
dopełnić tego starożytnego zwyczaju.
W okazałym pochodzie, w stroju królewskim objechawszy
główny plac miasta zasiadła młoda królowa na tronie przed
ratuszem, gdzie uderzyli czołem przed nią burmistrz, 24 rajców, czyli konsulów, 11 sędziów-ławników z 12. wójtem na
czele, wreszcie wszystkie wspólnoty miejskie, wiedzione
przez swoich starszych. Jako pierwszą oznakę łaski otrzymywali zwykle mieszczanie potwierdzenie dawnych przywilejów
i praw. Potem królowa wraz ze swym orszakiem powróciła na
zamek.
K.H.-Sz.
na podstawie: K. Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło

