2. Niedziela Zwykła

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 1,29–34/

Oto Baranek Boży
Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, dał
o Nim świadectwo, które jest „zwięzłą teologią” osoby
Chrystusa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata”. Słowa te wypowiada do dzisiaj każdy kapłan
podczas Eucharystii, ukazując przełamaną Hostię.
Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw
uznaje Jezusa za Bożego Baranka, a później stwierdza, że
Go wcześniej nie znał. Słowa te są zaskakujące, gdyż Jan
był kuzynem Jezusa. Starożytna tradycja mówi, że będąc
dziećmi, spędzali wspólnie czas. Później spotykali się zapewne wielokrotnie. Co więcej, Jan już w okresie prenatalnym „rozpoznał Jezusa” i „ucieszył się” z wizyty Maryi, która oczekiwała Dziecka (Łk 1,44).
Jan poznał dogłębnie Jezusa dopiero, gdy zobaczył Ducha
Świętego „zstępującego i spoczywającego nad Nim”. Duch
Święty pozwala rozpoznawać prawdę o człowieku. Dopóki
nie zobaczymy obecnego w nim Ducha, odbicia Boga, nie
zrozumiemy go. Pozostaniemy na zewnątrz niego, poza
„zewnętrznym pancerzem”, nieświadomi jego prawdziwej
istoty i głębi.

Świadectwo Jana stanowi „pigułkę teologiczną”. „Baranek
Boży” to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały,
obecny dziś w swoim Kościele pod postaciami chleba i wina.
Jezus Chrystus, Baranek Boży, który zgładził grzech świata
jest równocześnie triumfujący i żyjący. Żyje u Ojca (w Ojcu),
ale równocześnie jest z nami (w Kościele) „przez wszystkie
dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). W prefacji wielkanocnej śpiewamy: „On nie przestaje się za nas ofiarować
i wstawia się za nami jako nasz Obrońca. Raz ofiarowany
więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako Baranek zabity”.
Na podstawie: „Deon”

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Ks.

W okresie kolędowym przypomnijmy sobie, jak wyglądały w naszej
parafii pierwsze wizyty duszpasterskie. Dziś co prawda nikt nikogo się
nie boi, ale też w niektórych blokach
przyjmuje księdza połowa mieszkańców. Czasy się zmieniły, przyczyny nieprzyjmowania również, ale
zjawisko pozostało. Zobaczmy też,
które z tych wizyt zostały szczególnie w pamięci parafian. Ja przypominam sobie trzy takie sceny.

Józef Jończyk przyszedł do nas,
kiedy córka była mała. Wychodząc zapowiedział: Jak przyjdę za rok, Magda
ma mieć braciszka. Więcej nie przyszedł, a braciszek urodził się za kilka
lat.
Ks. Lucjan Bielas wpadł do nas w stanie wojennym o godz. 22:45. Spojrzawszy na zegar wiszący na ścianie, zadał
retoryczne pytanie: Zdążę przed godziną
policyjną? Prócz nas miał jeszcze odwiedzić trzy rodziny, godzina policyjna
zaczynała się o 23:00, a mieszkamy na
drugim końcu osiedla. Wątpię, żeby zdążył, bo sympatyczna rozmowa przeciągnęła się.
Ksiądz, którego nazwiska nie wymienię,
traktował mnie jak zjawisko niegodne
uwagi. Rozmawiał tylko z mężem,
a w końcu zadał pytanie: Czego chcecie
państwo dowiedzieć się o parafii? Mąż
zamilkł, a ja, poczuwszy się dopuszczona
do głosu odpowiedziałam, że jestem zaangażowana w życie parafii i wiem, co się

w niej dzieje oraz że prowadzę bibliotekę
parafialną. Ksiądz zdumiony zapytał: To
w parafii jest biblioteka? – a była to największa biblioteka parafialna w Polsce.
Przyjeżdżali do niej ludzie z okolic Krakowa i znajdowali książki z różnych dziedzin,
które gdzie indziej były niedostępne.
Gdy nie ma większych problemów,
w pamięci pozostają takie nieistotne
scenki. Ale wizyty duszpasterskie niejednokrotnie mają ogromne znaczenie.
Pamiętam, jak mój syn jako ministrant
towarzyszył ks. Markowi Oczkowskiemu.
Po modlitwie wyszedł na korytarz i siedział tam samotnie i bez zajęcia 40 minut. Dla 10-latka była to cała wieczność.

Już miałem ochotę walić głową o ścianę

– skarżył mi się później. Cóż się okazało? Ksiądz trafił do małżeństwa, które
się właśnie rozwodziło. Pozostał tam
dotąd, aż się pogodzili i zrezygnowali
z rozwodu.
K.H.-Sz.
Dokończenie na str. 3

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 16.01
06:30 Za Parafian
06:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Wincenty i Władysława
07:00 + Józef Czepiec (od kuzynek i kuzyna z Grabna)
08:00 + Jadwiga – 30. rocznica śmierci
18:30 + Stanisława Michalska – 7. rocznica śmierci
WTOREK 17.01
06:30 + Maria Woźniak
06:30 + Zuzanna Smaga (od brata Józefa z rodziną)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Irena i Piotr Wójtowicz (od rodziny Biedroń)
07:00 + Genowefa Kobylska oraz + Leonia Suder
08:00 + Kamila Dowgielewicz
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
18:30 + Józef Zapała
ŚRODA 18.01
06:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
06:30 + Leszek Grucel (od Krzysztofa Janusz z rodziną)
07:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Jamińskiej
z okazji urodzin
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
08:00 Zmarłe rodzeństwo i rodzice + Stefania i Franciszek
Halatowie oraz + Maria, Bolesław i Stefan Rajtarscy
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 19.01
06:30 + Stanisław Mazurek (od wnuka Michała z rodziną)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
08:00 + Melania w 19. rocznicę śmierci oraz + Józef
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
PIĄTEK 20.01
06:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
06:30 + Leszek Grucel (od rodziny Sowów z Krasnych-Lasocic)
06:30 + Jacek Garlej (od siostry Barbary z rodziną)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
07:00 + Zuzanna Smaga (od siostry Heleny z rodziną)
07:00 + Stanisław Krzyżak
08:00 + Otylia i Władysław Rutkowscy
18:30 Dziękczynno-błagalna w intencji pielgrzymów Pielgrzymki
Rodzin do Kalwarii
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
SOBOTA 21.01
06:30 + Irena Wójtowicz (od Ryszarda i Marii Skowron)
07:00 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
08:00 + Maria, Jan, Eugenia Babraj
08:00 + Stanisław Mazurek
08:00 + Jolanta Gawor z okazji Dnia Babci
08:00 + Wanda Siudy (od rodziny)
08:00 + Maria i Łucja
18:30 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
NIEDZIELA 22.01
06:30 + Irena Wójtowicz (od Małgorzaty i Łukasza Jończy)
08:00 + Paulina Guzik – 5. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
09:30 + Jan Uchman – 16. rocznica śmierci
10:00 + Genowefa i Feliks oraz Gustaw
11:00 + Marian Szado w 30. rocznicę śmierci
12:30 + Stanisław Czajczyk – msza gregoriańska
12:30 + Tadeusz Brychcy – 30. rocznica śmierci
17:00 + Czesław Przęczek – msza gregoriańska
18:30 ———————————————————————————
20:30 Za Parafian

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki
Bożej i wszelkiej pomyślności. Także wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy w sobotę i w niedzielę będą
obchodzić swoje święto, składamy najlepsze życzenia
łask Bożych, zdrowia, uśmiechu i pociechy z wnuków.
 Dzisiaj naszym gościem jest ks. Jacek Kocur – proboszcz
z parafii św. Michała Archanioła we Lwowie, który na
Mszach św. głosi kazania, a po nich kwestuje na budowę
kościoła. Dziękujemy za każdy gest pomocy.
 Natomiast za tydzień dzieci i młodzież z Parafialnego Klubu
Sportowego Jadwiga będą prowadzić przy kościele
kwestę na sfinansowanie akcji „Zima w mieście”.
 Klub Sportowy zaprasza również dzieci i młodzież na
obóz sportowo-rekreacyjny w Zawoi w terminie od 28
stycznia do 4 lutego. Szczegółowe informacje na plakatach i ulotkach.
 Również w przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia
przy kościele książki o św. Janie Pawle II pt.:
„Zwiastunowi z gór”.
 Zapraszamy wszystkich na comiesięczne nabożeństwo do
naszej patronki św. Jadwigi Królowej. Z racji 17 dnia miesiąca nabożeństwo odprawimy we wtorek o godz. 18:00
w kościele. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
 Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 zapraszają rodziców i i dzieci, które od września rozpoczynają
naukę w klasie I lub w „zerówce” na „Drzwi otwarte
szkoły”. Szczegóły na plakacie przy wejściu do kościoła.
 Trwa wizyta duszpasterska. Program całej kolędy jest
umieszczony na drzwiach wejściowych kościoła oraz na
stronie internetowej parafii. Z przedsionka kościoła
można zabierać wodę święconą na kolędę.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Teresa
Buława (l. 72) z ul. Rusznikarskiej 13, Mieczysław Ślusarczyk (l. 80) z ul. Opolskiej 49, Krzysztof Zegarmistrz
(l. 71) z ul. Opolskiej 59, Jadwiga Konsalik (l. 69) z ul. Stachiewicza 45, Dariusz Filipczyk (l. 43) z ul. Krowoderskich Zuchów
11, Roman Borusiewicz (l. 90) z ul. Krow oderskich Zuchów 23, Daniela Kurek (l. 74) z ul. Krowoderskich Zuchów
18, Bronisława Holiat (l. 92) z ul. Krow oderskich Zuchów 9 oraz Janina Brożek (l. 83).

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
16.01 PONIEDZIAŁEK

Hbr 5,1–10; Ps 110;
Mk 2,18–22
17.01 WTOREK

św. Antoniego, opata
Hbr 6,10–20; Ps 111;
Mk 2,23–28
18.01 ŚRODA

Hbr 7,1–3.15–17; Ps 110;
Mk 3,1–6
19.01 CZWARTEK

św. Józefa Sebastiana
Pelczara, biskupa

Hbr 7,25–8,6; Ps 40;
Mk 3,7–12
20.01 PIĄTEK

Hbr 8,6–13; Ps 85;
Mk 3,13–19
21.01 SOBOTA

św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy
Hbr 9,1–3.11–14; Ps 47;
Mk 3,20–21
22.01 NIEDZIELA

Iz 8,23b–9,3; Ps 27;
1 Kor 1,10–13.17;
Mt 4,12–23

O CA L I Ć O D ZA P O M N I E N I A
Dokończenie ze str. 1
Po kolędzie

wspomina ks. Jan Zając, nasz wikariusz z lat 70.
Chodzenie po kolędzie było dla mnie niemałym trudem
i jakże różniło się od poprzednich kolędowań po wioskach
podtatrzańskich, gdzie chodziło się od domu do domu, po
dolinach i górach, wśród śniegu i góralskich chałup. Trudno
jakoś mi było opędzić się od tych wspomnień, gdy chodziłem
po blokach, gdzie między jednym a drugim mieszkaniem
nie było czasu na głębszy oddech. Może tylko wtedy, gdy
ktoś nie przyjmował kolędy. Pamiętam wojskowe bloki
(Krowoderskich Zuchów 15 i 17) – tam z początku nie
przyjmowała nawet połowa mieszkańców. Czasem dzielne
żony wojskowych organizowały u którejś z najodważniejszych kolędę zbiorową. Przychodziły z dziećmi, rozmawialiśmy, a potem modliliśmy się wspólnie. Często poddawałem intencję – o odwagę w wyznawaniu wiary, próbowałem też
podtrzymywać na duchu, zachęcać do Mszy św. i katechizacji.
Bardzo mi w tych kontaktach pomagało doświadczenie
z wojskowymi wyniesione z mojej dwuletniej służby wojskowej w czasach kleryckich.
Nieustannym tematem w czasie tych odwiedzin była budowa kościoła. W pierwszych latach nierzadko jeszcze trzeba
było odpowiadać na pyta-nie – gdzie to mamy kaplicę?
Ludzie bowiem zazwyczaj o niej nie wiedzieli, choć ten i ów
coś o niej słyszał. Odpowiadałem przeważnie wierszowanką:
W kierunku Azorów – równolegle do torów. Trudniej było
odpowiadać na pytania o pozwolenie na budowę kościoła,
bo sprawy te przedłużały się, a kolejne delegacje do władz
zbywane były mglistymi obietnicami.

Możesz pomóc syryjskim rodzinom w Aleppo
Spersonalizowany program pomocy dla ofiar konfliktu
syryjskiego przygotowany przez Caritas Polska daje szansę na realną odpowiedź na apel Papieża Franciszka
o przejęcie rodzin syryjskich przez parafie. Do akcji mogą
włączyć zarówno parafie, jak i osoby indywidualne,
środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją
o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę
wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od
możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę
syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.
Pierwszym
wspierającym
rodzinę
syryjską
został
w październiku tego roku Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dziś regularną pomoc otrzymuje już niemal 1000 rodzin syryjskich.
Wśród wspierających jest sześciu biskupów, 80 parafii, wiele
zgromadzeń zakonnych, wspólnot i grup religijnych oraz
blisko 3000 osób indywidualnych.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Z historii szat liturgicznych...

wspomina Zofia Wanicowa, nasza parafianka
Na początku lat 80. ubiegłego wieku mój średni synek
miał trochę ponad dwa lata. W tym czasie wszelkie próby
prowadzenia go do kościoła (wówczas jeszcze „pod
chmurką”) kończyły się, łagodnie rzecz ujmując, niepowodzeniem. Dziecko nieprawdopodobnie przeszkadzało
i wszystkim uczestnikom liturgii, i nam rodzicom, ponieważ usiłowaliśmy je, zresztą zupełnie bezskutecznie, pacyfikować. Postanowiliśmy więc chodzić do kościoła na
różne godziny, by jedno z nas mogło opiekować się
dzieckiem w domu. Adaś zatem nie znał szat liturgicznych
używanych przez kapłanów i kiedy ksiądz w czasie wizyty
duszpasterskiej stanął w drzwiach naszego mieszkania,
dziecko, chociaż zazwyczaj rezolutne, czmychnęło w popłochu do pokoju, wbijając się za kanapę. Usiłowaliśmy
synka namówić na uczestniczenie w kolędzie, ale zdecydowanie odmówił, stwierdzając stanowczo, że nie przywita się z „panem ubranym w firankę”.
Młodym czytelnikom wyjaśniam, że w owym czasie nie
sposób było w nielicznych zresztą sklepach cokolwiek
zdobyć. Komże tak dla księży, jak i dla ministrantów szyło
się z materiału na firanki.

PIELGRZYMKA DO ARMENII I GRUZJI
Obok poznania pewnej cząstki z bogactwa religii, historii oraz kultury najstarszych krajów chrześcijaństwa głównym celem jest pogłębienie wiary we
wspólnocie pielgrzymów, dlatego centrum każdego
dnia będzie stanowić Msza św. i modlitwa.
Jest to pielgrzymka Służby Zdrowia Archidiecezji Krakowskiej, ale jak zawsze mogą uczestniczyć w niej również
osoby innych powołań, szczególnie z parafii św. Jadwigi
Królowej.
Opiekunem duchowym pielgrzymów jest ks. dr hab. Dariusz
Oko, pracow nik Wydziału Filozoficznego UPJPII
i rezydent w parafii św. Jadwigi.
Bliższe informacje oraz szczegółowy program
dostępne są u ks. Dariusza: tel. 660/494-733,
e-mail: oko.dariusz@gmail.com.

Wyraz – liturgia – pochodzi od greckiego – leiturgia,
składającego się z przymiotnika – leitos – /oznacza
wszystko to, co się tyczy życia społecznego ludu/
i źródłosłowu -erg- /por.-ergon-praca, dzieło, służba/,
oznacza więc skrótowo: służba ludowi. W kulturze
greckiej słowo liturgia posiadało zatem różne znaczenia, w tym, gdy idzie o życie religijne, oznaczało
wszystkie czynności związane z kultem, ze służbą bogom. Starożytni chrześcijanie nie nazywali swego nabożeństwa liturgią. Używali innych określeń: łamanie
chleba, Wieczerza Pańska, dziękczynienie, ofiara, a od
V wieku pojawia się nowa nazwa – msza.
Według Konstytucji o św. Liturgii jest ona wykonywaniem
kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, całkowitym kultem
publicznym Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, mianowicie
Głowy i jego członków”. Podmiotem liturgii jest więc Chrystus, i to cały Chrystus, tzn. Głowa i Ciało, czyli Kościół. Chrystus nie odszedł na zawsze, ale żyje i działa dalej wśród nas,
jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. A zatem wszyscy wierni dzięki sakramentom chrztu i bierzmowania należą do czcicieli Boga i realizują
swoje kapłaństwo przez czynne, świadome i pobożne uczestnictwo w liturgii.
PROCESJA
Termin procesja pochodzi od łacińskiego słowa procedere,
które oznacza iść, postępować naprzód, iść w górę, kroczyć
dalej. Procesja jest aktem religijnym o charakterze wspólnotowym. W liturgii możemy wyróżnić 5 procesji: na początku
Mszy św. (tak zwana procesja wejścia), z Ewangeliarzem,
z darami, komunijna oraz na zakończenie Mszy św.

ce. Jednak takie samo znaczenie
ma procesja, gdy odbywa się
najkrótszą drogą i uczestniczy
w niej mniejsza asysta.
Procesja z Ewangeliarzem stanowi przygotowanie do przeżycia najważniejszego momentu w liturgii słowa Bożego,
jakim jest proklamacja Ewangelii. Wskazuje na obecność
Pana w słowach Ewangelii i wyraża radość zgromadzonego
ludu z tej obecności. „Czytanie Ewangelii stanowi szczyt
liturgii słowa. Sama liturgia poucza nas, że należy je otaczać najwyższym szacunkiem, wyróżnia bowiem Ewangelię
spośród innych czytań specjalnymi oznakami czci. Szafarz
upoważniony do jej głoszenia przygotowuje się do tej
czynności przez błogosławieństwo lub modlitwę. Wierni
przez aklamację wyznają wiarę, że Chrystus jest w słowach Ewangelii obecny i przemawia, oraz słuchają czytania w postawie stojącej; Ewangeliarz jest też przedmiotem
szczególnych oznak czci.” (OWMR 60)
W procesji z darami uczestniczą wierni przynosząc przede
wszystkim chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią
Chrystusa. Wierni mogą przynieść również inne dary, potrzebne wspólnocie Kościoła i zaradzające niedostatkom
ubogich. „Jest wskazane, aby udział wiernych uwidocznił
się przez złożenie czy to chleba i wina do sprawowania
Eucharystii, czy też innych darów na potrzeby Kościoła
i ubogich.” (OWMR 140)
Procesja komunijna wyraża nasze kroczenie ku spotkaniu
i zjednoczeniu się z Chrystusem obecnym w Eucharystii.
Śpiew jej towarzyszący ma wyrażać duchową wspólnotę
przystępujących do stołu Pańskiego i radość, a także nadać bardziej braterski charakter procesji komunijnej.
„Kiedy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament, rozpoczyna się śpiew na Komunię. Ma on wyrażać duchową
jedność komunikujących poprzez zjednoczenie głosów,
ukazywać radość serca i w pełniejszym świetle objawiać
wspólnotowy charakter procesji zdążającej na przyjęcie
Eucharystii. Śpiew trwa, dopóki Sakrament jest rozdawany
wiernym.” (OWMR 86)

Procesja do ołtarza na początku Mszy św. ma nam uświadamiać, że całe nasze życie jest pielgrzymką, a celem naszej życiowej pielgrzymki jest Chrystus i życie wieczne
z Nim. Z drugiej strony symbolizuje ona wędrówkę Narodu
Wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Każdy z nas ma
swoją własną drogę do Boga, ale cały Kościół jest jedną
wspólnotą. Najlepiej widać to, kiedy cała wspólnota śpiewa
Procesja jest więc obrzędem sprawowanym nie tylko przez
jedną pieśń, która jest nierozłączną częścią procesji.
służbę liturgiczną, ale także przez wszystkich wiernych,
Początkiem każdej Mszy św., zarówno codziennej jak i urogdyż śpiewając jednoczymy się i włączamy w jej sprawoczystej, jest procesja wejścia, która rozpoczyna się w za- wanie.
krystii i zmierza do ołtarza. Natomiast procesja na zakończenie osiąga swój cel w zakrystii. Podczas świąt i uroczyM.T.
stości na czele procesji niesione są kadzidło, krzyż i świe-
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