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Effatha znaczy: Otwórz się!
„Głuchy wirtuoz”
Postanowiłem wytrwać i mam nadzieję, że się nie cofnę.

W 27. roku życia Ludwik van Beethoven
z przerażeniem odkrył, że jego słuch zaczął słabnąć w bardzo szybkim tempie.
W teatrze nie rozumiał słów aktorów, z odległości nie słyszał najwyższych dźwięków
instrumentów. Przez pierwsze lata ukrywał
to nawet przed najbliższymi. Odwiedził

wszystkich możliwych lekarzy, ale wszystko na próżno. Dopiero po trzech latach
choroby zwierzył się przyjaciołom: W mo
ich uszach bez przerwy szumi i dudni.
Nędznie przeżywam moje dni. Od dwóch
lat unikam towarzystwa. Nie mogę przecież powiedzieć: jestem głuchy!
Wczesną jesienią 1802 r. kompozytor
uległ zupełnemu załamaniu psychicznemu. Napisał wstrząsający list – testament
zwracając się do swoich przyjaciół: O wy
wszyscy, którzy uważacie mnie za mizantropa lub wroga ludzi, jak wielką krzywdę
mi wyrządzacie! Nie znacie tajemnej przyczyny tego, co jest tylko czczym pozorem.
Z konieczności musiałem stać się filozofem w 28. roku życia. Byłem bliski zwątpienia. Mało brakowało, a byłbym się targnął na swoje życie. Tylko On, Chrystus
powstrzymał mnie od tego kroku!

Wakacje pozostały jedynie miłym
wspomnieniem, uwiecznionym na zdjęciach, obecnym w opowieściach, a przede
wszystkim widocznym na uśmiechniętych
twarzach. To naturalny rytm naszego życia, doceniony także przez samego Jezusa, który po ciężkiej pracy apostolskiej
nakazał swoim uczniom wypoczynek.
Zrobił to nie tylko dlatego, że na to zasłużyli, ale żeby za chwilę mieli siły pracować
jeszcze lepiej i owocniej.

i wspólnoty czyniące dobro na wzór swojej Patronki – św. Jadwigi. Z radością witamy w naszej żywej wspólnocie na Krowodrzy siostrę Paulę (nową katechetkę)
i ks. Rafała (wikariusza i katechetę).
Z uśmiechem przyjmujemy także każdą osobę, która już była zaangażowana
w dzieła parafialne lub dopiero teraz zdecydowała się włączyć w tę służbę. Ufamy,
że nie zabraknie entuzjazmu i poczucia
misji w każdej inicjatywie.

szłego wieku nie wychodzą z domu. Mając dobrych sąsiadów, którzy pamiętali,
by zabrać im biuletyn z kościoła, mogli
uczestniczyć w życiu parafii, poznać wydarzenia i plany oraz modlić się zgodnie
z intencjami codziennych Mszy świętych.
Z wdzięcznością obserwuję zapał naszego Zespołu Redakcyjnego. Ich sumienna,
życzliwa i bezinteresowna praca przynosi owoc w postaci prawie dwóch tysięcy
egzemplarzy gazetki informacyjnej, które

Ta sama zasada sprawdza się także
w naszym życiu rodzinnym, zawodowym
i wspólnotowym. Szeroka działalność
parafii św. Jadwigi znana jest nie tylko
w całym Krakowie. Potrzebny był nam
wszystkim odpoczynek, ale teraz już
idą nowe wyzwania i wyznaczamy sobie
kolejne cele. Rusza katechizacja i praca charytatywna. Kuchnia znów wydaje
obiady. Zajęcia wznawia Klub Sportowy
i Centrum Kultury oraz wszystkie grupy

Dziś także powraca po wakacyjnej
przerwie nasz Biuletyn. Ponad rok ukazywał się w każdą niedzielę i na stałe związał się z niedzielną wizytą w naszym kościele. Wydaje się, że był zawsze, dlatego
w wakacje zaczęło go nam trochę brakować. Wiele osób pytało, kiedy znowu
ukaże się gazetka. To nie tylko wygoda
dla uczestników niedzielnych nabożeństw,
ale również bardzo bliski kontakt z parafią
tych, którzy z powodu choroby czy pode-

dokończenie na str. 4

Słowo Jezusa: Effatha, to znaczy
Otwórz się, jest prawdziwym wstrząsem dla tych, którzy przeżywają ciężkie
chwile w swoim życiu. Zamknięcie się ze
swoim bólem nie pomaga człowiekowi,
tylko pogarsza jego stan fizyczny i duchowy. Jezus chce wejść w to, co boli.
Człowieka zamkniętego zachęca, by stał
się otwarty po to, by wykrzyczał swoje
cierpienie. Nie jest to łatwe, bo często
są łzy, wstyd i bezradność. Jednak tylko tak człowiek może wyrazić to, czego
potrzebuje. Tylko w ten sposób otrzyma
też to, o co prosi. Dziękujmy Bogu za
tych ludzi, dzięki którym możemy lepiej
słyszeć Jezusa.
Na podstawie: „Deon”

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 07.09
06:30 + Stefan Mielnicki – 33. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
07:00 + Józefa Królikowska (od Zbigniewa Czocha)
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 + Kazimierz Węgrzecki (od Grzegorza i Beaty z rodziną)
18:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 + Franciszek i Antonina Kubaccy

WTOREK 08.09
06:30 —————————————————————————————
07:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla Renaty i Janusza
z okazji 14. rocznicy ślubu
07:00 + Grażyna Wurm – 14. rocznica śmierci
08:00 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Henryk Feluś – 18. rocznica śmierci i rodzice + Anna
i Stanisław Duda
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 + Aniela i ks. Jan

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiej pomyślności
i opieki Bożej.

▪

Nieszpory niedzielne odprawimy dzisiaj o godz. 18:00. Natomiast w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o 18:00, a w piątek od 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

▪

Zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów na spotkanie organizacyjne z ks. Grzegorzem, które odbędzie się
w poniedziałek 7 września o 19:15 w salce koło siłowni.

▪

Świetlica środowiskowa „Przystań” działająca przy naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godz.
16:00-19:00 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia trwają już od tygodnia w sali nr 9.

▪

Spotkanie kandydatów na ministrantów odbędzie się
w poniedziałek 21 września o godz. 17:00 w salce nr 6. Zapraszamy do grona ministrantów i zaszczytnej służby przy
ołtarzu chłopców od klasy IV szkoły podstawowej wzwyż.

▪

Wznawiamy po wakacjach także spotkania Kręgu Biblijnego.
Zapraszamy w imieniu opiekuna kręgu ks. Piotra wszystkich,
którzy chcą bliżej poznać Pismo Święte. Najbliższe spotkanie
odbędzie się w czwartek po Mszy świętej wieczornej.

▪

Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na modlitwę różańcową we wtorek 8 września o godz. 18:00 w kościele, na
Mszę świętą wieczorną, a po niej na zebranie Koła w sali nr 6.
Koło zaprasza także wszystkie nowe osoby do współpracy.
Zapisy są prowadzone na zebraniach w każdy 2. wtorek miesiąca po Mszy świętej wieczornej.

▪

W przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny przeprowadzi
zbiórkę do puszek na kuchnię św. Jadwigi, która od 1 września wydaje posiłki potrzebującym.

▪

Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga” zaprasza dzieci
i młodzież na zajęcia sportowe, a osoby dorosłe na rehabilitację ruchową, aerobik i taniec. Zapisy u trenerów w godzinach zajęć.

▪

Centrum Kultury im. Św. Jadwigi także zapisuje chętnych na zajęcia pozaszkolne. Zapisy codziennie od 15:00 do
18:00 w sekretariacie Centrum lub telefonicznie.

▪

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się
w sobotę 12 września. Program pielgrzymki jest wywieszony w gablocie.

▪

Klub Seniora z ul. Rusznikarskiej 14 zaprasza na dzień otwarty w środę 9 września w godz. od 10:00 do 18:00. Klub
prowadzony jest przez Fundację „Uskrzydleni wiekiem” we
współpracy z Urzędem Miasta, powstał w ramach tworzenia
przez Miasto Centrów Aktywności Seniora. Można przyjść na
herbatkę i zapisać się na wybrane zajęcia. Panie z Fundacji
udzielają dzisiaj informacji przed kościołem.

▪

Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna
Pałuzewicz z ul. Łokietka 49, Aniela Osiadła z ul. Krowoderskich Zuchów 3, Ewa Cielecka z ul. Kluczborskiej 4,
Maria Śliwa z ul. Krowoderskich Zuchów 5, Wanda Śliwa
z ul. Krowoderskich Zuchów 23.

ŚRODA 09.09

06:30 Podziękowanie za zdrowie i nowe mieszkanie
06:30 + Kazimierz Węgrzecki (od Zofii i Stanisława Klimek)
07:00 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
07:00 + Józefa Królikowska (od Janiny Czoch)
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 10.09
06:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
07:00 + Kazimierz Węgrzecki (od Albiny i Krzysztofa Kmieć)
08:00 + Józefa Królikowska (od rodziny Cabaków)
18.30 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18.30 Dziękczynna za 23 lata pobytu na Krowodrzy i łaski
oraz pomoc w sprawie Bogu wiadomej

PIĄTEK 11.09
06:30 + Józefa Królikowska (od Stanisława Czocha)
07:00 + Kazimierz Węgrzecki (od Bronisławy Nosalik)
08:00 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
18:30 + Józef Buras – 37. rocznica śmierci
18:30 + Jan Martyna i syn Bogusław
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
18:30 + Erika o radość życia wiecznego

SOBOTA 12.09
06:30 + Zofia Kalisz i Zofia Trystuła
07:00 + Kazimierz Szatan
08:00 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
08:00 + Roman i jego rodzice +Marian i Aniela
08:00 + Lucjan Duliba – 28. rocznica śmierci oraz jego rodzice
i zmarli z rodziny Modelskich
08:00 + Helena, Edward, Stanisław i Tadeusz – o radość życia
wiecznego
08:00 + Anna Pałuzewicz
18:30 +Teresa Jackowicz – msza gregoriańska

NIEDZIELA 13.09
06:30 + Józefa Królikowska (od Bogumiły i Romana Mosio)
08:00 + Józef i Salomea Tomal
09:30 —————————————————————————————
10:00 + Genowefa, Feliks i Gustaw
11:00 —————————————————————————————
12:30 + Teresa Chomczyńska – 9. rocznica śmierci
12:30 + Teresa Jackowicz – msza gregoriańska
17:00 + Marian Łyko w 4. rocznicę śmierci
18:30 + Zofia Wójcik – msza gregoriańska
20:30 Za Parafian

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

Kalendarz liturgiczny
tygodnia:
07.09 PONIEDZIAŁEK
Kol 1,24-2,3; Ps 62; Łk 6,6-11
08.09 WTOREK
ŚWIĘTO NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Mi 5,1-4a; Ps 96; Mt 1,1-16.18-23
09.09 ŚRODA
WSPOMNIENIE BŁ. ANIELI
SALAWY, DZIEWICY
Kol 3,1-11; Ps 145; Łk 6,20-26
10.09 CZWARTEK
Kol 3,12-17; Ps 150; Łk 6,27-38
11.09 PIĄTEK
1 Tm 1,1-2.12-14; Ps 16; Łk 6,39-42
12.09 SOBOTA
1 Tm 1,15-17; Ps 113; Łk 6,43-49
13.09 NIEDZIELA
Iz 50,5-9a; Ps 116; Jk 2,14-18;
Mk 8,27-35

Papież ustanowił 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę
Stworzenia. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia już od 10 lat w Kościele we Włoszech obchodzi się dzień
poświęcony kwestiom ochrony środowiska naturalnego.
Radio Watykańskie poinformowało, że
nowe święto jest naturalną konsekwencją papieskiej encykliki „Laudato si”
(Pochwalony bądź) i ma mieć charakter
ekumeniczny. Dzień Modlitw o Ochronę
Stworzenia będzie obchodzony jednocześnie z Kościołem prawosławnym.
W modlitewnej jedności z naszymi
braćmi prawosławnymi i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli chcemy wnieść
nasz wkład w przezwyciężenie kryzysu ekologicznego, jaki przeżywa
ludzkość – powiedział Franciszek, który we wtorek, 1 września przewodniczył
w bazylice Świętego Piotra liturgii w tej
intencji.

Zapraszamy do udziału w XXIII
Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji
Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzie
lę, 13 września. Będzie ona przeżywana
pod hasłem „Miłosierdzie w moim domu”,
które stanowi zarazem program, by owocnie przeżyć rozpoczynający się w Kościele
Rok Miłosierdzia.
9.00 Droga Krzyżowa od stacji „U Piłata”

17.00 modlitewne Czuwanie Fatimskie
w Kościele „Grobku” Matki Bożej.

Fot. http://www.kalwaria.eu/

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi, okoliczności tego zdarzenia przekazuje tradycja Kościoła, na
którą największy wpływ wywarła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem
z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska
Ewangelii według św. Jana. Stamtąd
właśnie dowiadujemy się, że rodzicami
Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że
Maryja jako kilkuletnie dziecię została
przez rodziców ofiarowana w świątyni,
gdzie też zamieszkała.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w.
Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny
w Kościele przybrał zdecydowanie na sile.
Świętowanie tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi
było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia
Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że
Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak,
jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny
blask dnia.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki
Bożej Siewnej. Istniał bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie
i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew.
Lud chciał, aby rzucone w ziemię ziarno
pobłogosławiła Boża Rodzicielka.

Program pielgrzymki:
11.00 Msza św. przy ołtarzu polowym
sprawowana przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, poprzedzona Koronką do Bożego
Miłosierdzia

8 września obchodzimy w Kościele święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny.

I.K.

Dzisiaj po Mszach świętych dzieci i młodzież prowadzą przy naszym kościele
zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla
dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.
Zebrane środki zostaną przekazane do
szkół i wykorzystane przez Dyrektorów
na wyżywienie dzieci najbardziej potrzebujących. Dzięki naszej wrażliwości i życzliwej pomocy możemy umożliwić godne
przeżycie roku szkolnego wielu dzieciom
z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
Natomiast do kosza przy figurze św.
Jadwigi można wkładać przybory
szkolne, które także przekażemy do
szkół dla dzieci w potrzebie. Z góry dziękujemy za wrażliwość i każdy dar serca.

Giotto di Bondone, Narodziny Marii.

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA zaprasza
O Kole Przyjaciół Radia Maryja pisaliśmy już w 30. numerze naszego biuletynu,
w styczniu tego roku. Panie pozostają ze sobą w kontakcie na co dzień, wspierając się
dobrym słowem, radą i rozmową. Biorą czynny udział w Liturgii Słowa, angażując się
w przygotowywanie modlitwy wiernych, procesji z darami oraz lekturę czytań, uczestniczą w lipcowych pielgrzymkach do Częstochowy, utrzymują kontakt z siedzibą Radia
Maryja, uczestniczą w corocznych spotkaniach członków Kół Przyjaciół Radia Maryja w Toruniu. Zbierają także podczas swoich spotkań dobrowolne ofiary, które są
przekazywane na budowę kościoła w Toruniu, rozwój Radia Maryja, Wyższą Szkołę
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz misje. Koło Przyjaciół Radia Maryja
przy parafii św. Jadwigi stara się także wspierać finansowo Dominikę Szkatułę –
misjonarkę z naszej parafii, która od wielu lat działa na misjach w Peru.
Poniżej znajdą Państwo list otwarty od Pani Barbary, prowadzącej obecnie
Koło w naszej parafii.
Jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, w naszej parafii działa Koło Przyjaciół
Radia Maryja. W tym roku, w grudniu, wchodzimy w 19. rok jego istnienia.
Członkowie KPRM to dojrzałe, wiernie trwające osoby, zaangażowane społecznie w niepowtarzalnie wspaniałe dzieło, jakim jest Radio Maryja w Toruniu,
znane i słuchane w wielu krajach świata. Ma ono już 24 lata i wciąż się rozwija, tworząc wokół siebie ciągle nowe inicjatywy o wszechstronnym wymiarze,
głównie na rzecz Kościoła i Polski.

Ponieważ Koło nasze traci częściowo swoich członków z powodu ich
podeszłego wieku i chorób, zwracamy się do sympatyków RM, mających
więcej czasu i nieco młodszych, aby
zasilili szeregi Koła. Nasza działalność jest żywa. Na comiesięcznych
spotkaniach z księdzem opiekunem,
Jackiem Kuczmierem poruszamy
wiele ważnych kwestii dotyczących
aktualnych wydarzeń nie tylko z życia wspólnoty, ale i kraju.

Jedną z nich jest dziesięcioletnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, pod hasłem „Fides, Ratio, Patria” (Wiara, Rozum, Ojczyzna), która została
Chętnych do współpracy z naszym
ostatnio wyróżniona przez Polską Komisję Akredytacyjną jako jedyna niepubKołem zapraszamy na nasze zebrania
liczna uczelnia kształcąca dziennikarzy.
od września br. w każdy drugi wtorek
Najwięcej informacji o dziełach podejmowanych przy Radiu Maryja możemy po Mszy św. o godz. 18.30, do sali
uzyskać w audycjach RM i telewizji Trwam, które w swych rozlicznych wiado- nr 6, wejście przez zakrystię.
mościach są skarbcem prawdy i uczciwości.
Barbara Wytyszkiewicz
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regularnie trafiają do tak wielu domów.
W tym dziele wspiera nas niezawodna
praca drukarni „Paor” pana Krzysztofa
Orskiego.
Niezmiennie jedynym kosztem tego
przedsięwzięcia jest cena papieru i druku (prawie 400 zł tygodniowo). Wszystko inne to wkład darmowy. Staramy się
pokrywać koszty wpływami z reklam na
ostatniej stronie, ale – jak widać – bywa
ich niewiele i pojawiają się okazjonalnie.
Zapraszamy więc do korzystania z tej
formy reklamy niewielkie firmy i lokalne
inicjatywy. Nie chodzi tu wyłącznie o zysk
komercyjny, ale także o świadomość,
że wspiera się w ten sposób pożyteczną działalność parafii. To przyjazny gest
wobec parafii św. Jadwigi, tak lubianej

i szanowanej przez wielu, za jej otwartość
i pracowitość. Prosimy także wszystkich
czytelników biuletynu, by nie traktowali
tych reklam jak „zła koniecznego”, ale by
czasami spróbowali skorzystać z reklamowych ofert. Pokażmy tym, którzy poprzez reklamę wydają pieniądze na naszą
gazetkę, że ktoś ją czyta i dowiaduje się
również o ich usługach lub wyrobach.
Reklama na łamach biuletynu nie może
jednak pozostać jedyną formą wsparcia
tego czasopisma. Zespół Redakcyjny
postanowił, by w przedsionku kościoła
pojawiła się także osobna skarbonka na
dobrowolne datki na nasz biuletyn.
Wiele osób chciałoby pomóc w utrzymaniu tego dzieła, a nie każdy może zamieścić reklamę. To propozycja i prośba

skierowana do wszystkich. Liczymy na
życzliwe jej przyjęcie i będziemy wdzięczni za każdy grosz, szczególnie gdyby pojawiał się w miarę regularnie. Nie zmienia
to niczego w dostępności naszego czasopisma. Nadal pozostaje ono darmowe
i każdy może sięgnąć po nie będąc w kościele. A jeśli niektórzy mogą i zechcą również wrzucić mały datek, będziemy mogli
nadal wydawać, a nawet rozwijać nasze
pisemko. Z góry dziękujemy za życzliwość
i zrozumienie.
Redakcja z zapałem rozpoczyna kolejny rok pracy. Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym numerem grono Czytelników i Darczyńców będzie się powiększać.
Wszystkim Parafianom życzę dobrego
i owocnego roku.
ks. proboszcz Marek Hajdyła

