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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mk 12,38—44/

Dzisiaj Ewangelia przedstawia Chrystusa Mistrza, który mówi o oderwaniu się, jakie powinniśmy przeżywać. Przede
wszystkim chodzi o oderwanie od uznania, którego poszukujemy: Strzeżcie się (…) pozdrowień na rynku, pierwszych
krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach (cf.
Mk 12,38-39). Jezus przestrzega nas przed złym przykładem uczonych w Piśmie.
Po drugie chodzi o oderwanie się od rzeczy materialnych.
Jezus Chrystus wychwalał ubogą wdowę użalając się nad
fałszem pozostałych: Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś [wdowa], ze swego niedostatku (Mk 12,44).
Kto nie przeżyje uwolnienia od doczesnych dóbr, wciąż pozostaje napełniony swoim ja, nie umie kochać. W takiej
duszy nie ma miejsca dla innych: ani współczucia, ani miłosierdzia, ani uwagi skierowanej na drugiego.
Oto święci dają nam przykład. Oto fakt z życia św. Piusa X,
kiedy był jeszcze biskupem Mantui. Pewien handlarz pisał
obraźliwie przeciwko biskupowi. Wielu przyjaciół doradzało
mu oskarżenie oszczercy przed sądem, ale przyszły papież
odpowiedział im: Ten biedny człowiek bardziej potrzebuje
modlitwy niźli kary. I nie oskarżył go, lecz się za niego modlił.
Ale to nie koniec historii. Po jakimś czasie ów handlarz ogłosił bankructwo, bo nie miał powodzenia w interesach. Dopadli go wszyscy wierzyciele i został bez grosza. I pomogła mu
tylko jedna osoba: był to ten sam biskup Mantui, który anonimowo wysłał kopertę z pieniędzmi w imieniu Miłosiernej
Pani, to znaczy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Czy ja rzeczywiście żyję w oderwaniu od ziemskich spraw?
Czy moje serce jest wolne od rzeczy? Czy moje serce widzi
potrzeby innych? Projektem chrześcijanina, czyli programem Jezusa, jest „serce widzące” (Benedykt XVI).
Pbro. José Martínez Colín (Culiacán, Meksyk)
Za: evangeli.net

MEMENTO
Wracamy znów, jak w ostatnim, jubileuszowym okresie, do
prapoczątków naszej parafii. Kiedy ks. Jan Dziasek rozpoczął na polecenie kard. Wojtyły organizowanie duszpasterstwa i katechizacji na powstającym osiedlu, jako pomocnik
w realizacji tego zadania przybył najpierw ks. Stanisław
Jarguz. Uważamy go za pierwszego wikarego, choć takiego
statusu oczywiście nie posiadał, gdyż parafia jeszcze oficjalnie nie istniała. Ale łacińskie słowo vicarius oznacza właśnie
‘pomocnik, zastępca’, więc ostatecznie wszystko się zgadza.
Otóż ks. Jarguz powiedział swojemu zwierzchnikowi,
że w krakowskiej parafii Wszystkich Świętych pracuje
ks. Krzysztof Staniszewski, który by się tutaj przydał,
i poprosił, żeby zwrócić się do Kurii Metropolitalnej o skierowanie tego księdza do pracy katechetycznej na Krowodrzy. Potrzeba taka była tym większa, że właśnie otwarto
nową szkołę podstawową – nr 21 – a jednocześnie udało
się zdobyć nową salkę katechetyczną w postaci pokoju
w domu pp. Uznańskich przy ul. Kluczborskiej.
Prośba została pozytywnie rozpatrzona i ks. Krzysztof przybył na krakowskie peryferie. Na powitanie powiedział ks.
Dziaskowi (który opowiada o tym ze śmiechem): – Ksiądz
źle zrobił, że o mnie poprosił, bo ksiądz ze mną nie wytrzyma. – Czy dlatego tak uważał, że był bardzo wymagający?
Jako katecheta wobec dzieci i młodzieży, ale też wobec
siebie, skoro zawsze solidnie przygotowywał się do zajęć.
Bardzo dbał o staranne prowadzenie zeszytów do religii, co
miało wówczas jeszcze większe znaczenie niż w czasach śp.
ks. Edwarda – wobec braku książek religijnych, podręczników i jakichkolwiek materiałów pomocnych w nauczaniu
(tak, nawet xero jeszcze nie istniało, nie mówiąc o wydrukach z komputera – czy dzisiejsze dzieci to zrozumieją?!).
Ktoś mógłby złośliwie stwierdzić, że w tamtym ostrzeżeniu
było coś z prawdy, skoro ks. Staniszewski pracował u nas
tylko przez 1 rok szkolny – 1973/74. Powód był jednak inny; bloki wprawdzie wyrastały na terenie niedawnych pól
uprawnych, ale księdza ciągnęło do pracy w terenie – na
prawdziwej wsi, gdzie i ludzie są pobożniejsi, i dzieci
grzeczniejsze. No, to się akurat przez te pół wieku nie
zmieniło…
Na spełnienie swego życzenia musiał trochę poczekać, taka
już dola księdza, że nie zawsze ma to, co mu najbardziej
odpowiada. Przez kilka lat pracował na Grzegórzkach i dopiero potem znalazł się na wsi – najpierw w Tarnawie koło
Łapanowa, by w końcu objąć probostwo w Roczynach koło
Andrychowa. Tutaj posługiwał przez blisko ćwierć wieku,
m.in. dokończył budowę kościoła i doprowadził do jego
konsekracji; przez wiele lat pełnił również funkcję wicedziekana andrychowskiego. Tutaj też spoczął po śmierci
w r. 2007, po 66 latach życia, w 42. roku kapłaństwa. Dodajmy jeszcze, że był laureatem odznaczenia Złotej Stuły,
przyznawanego kapłanom zasłużonym na polu wsparcia dla
misjonarzy.
M.Sz.
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PONIEDZIAŁEK 15.11
06:30 Za Parafian
06:30 + Robert Nęcek
07:00 + Kazimierz Jarosz (od siostry Elżbiety)
08:00 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z okazji urodzin Stanisława, z prośbą
o potrzebne dary, zdrowie, opiekę MB dla niego i dla
całej rodziny
18:30 + Andrzej – 35. rocznica śmierci, + Adam – 14.
rocznica śmierci, + Matylda i + Jan
WTOREK 16.11
06:30 + Andrzej Szumiec (od współmieszkańców z klatki)
07:00 + Teofila Czyżewicz (od Działu Księgowości Szpitala
im. J. Dietla w Krakowie)
07:00 + Józef, + Maria, + Józef
08:00 + Teresa Jędrzejowska – 3. rocznica śmierci
18:30 + Kazimierz Jarzyński w 14. rocznicę śmierci
18:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
ŚRODA 17.11
06:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
06:30 + Andrzej Szumiec (od współmieszkańców z klatki)
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB
na dalsze lata dla Barbary Rachwaniec w 80. rocznicę
urodzin
07:00 + Wanda Flaszowska (od Anny i Kazimierza Matyda
z rodziną)
08:00 + Wincenty i żona Władysława
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 18.11
06:30 + Siostry Służebniczki: Urszula, Ludmiła, Roberta
Wcisło
07:00 + Czesława Mączka (od Bronisławy Kuś z dziećmi
i wnukami)
08:00 + Dyoniza
18:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
18:30 + Franciszek w 50. rocznicę śmierci i Jerzy
PIĄTEK 19.11
06:30 W intencji ks. Stanisława Molendysa o Boże błogosławieństwo i opiekę MB (od Margaretek)
06:30 + Stanisława i Stanisław Węgiel (od wnuczki Doroty
z rodziną)
07:00 + Stefania Franczak – 40. rocznica śmierci oraz
+ Stefan Rośka – 6. rocznica śmierci
08:00 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
18:30 + Marek Kołodziejczyk – 1. rocznica śmierci
18:30 + Ryszard Musiał – 23. rocznica śmierci
18:30 + Roman Chrzanowski
SOBOTA 20.11
06:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Elżbiety
i Witolda Gajewscy z okazji 30. rocznicy ślubu
07:00 W 16. rocznicę ślubu Doroty i Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla nich oraz córek Basi i Kasi
07:00 + Anna Wojtaszek (od koleżanek i kolegów z pracy córki)
08:00 + Władysław Durak (od Piotra Podymy z rodziną)
08:00 + Ryszard Murzyn (od rodziny Bratek z Królówki)
08:00 + Lidia Cnota (od rodziny Danuty Hatala oraz Haliny
Żydek z miejscowości Rzyki koło Wadowic)
08:00 + Andrzej Kazana (od Pawła i Marioli Koper)
18:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska

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

• Dzisiaj obchodzony jest 5. Światowy Dzień Ubogich,
ustanowiony przez papieża Franciszka.
• We wtorek przypada wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia. Co roku tego dnia odprawiamy w naszej kaplicy, przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej, wszystkie
Msze święte. Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku,
z powodu ograniczeń ilościowych uczestników Mszy i nabożeństw, odprawiać będziemy wyłącznie w górnym kościele. Zapraszamy i zachęcamy do uzyskania odpustu na
zwykłych warunkach w wyłącznie duchowej łączności
z naszą kaplicą, która jest dedykowana Matce Bożej Miłosierdzia.
• Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami,
który odmawiamy codziennie w kościele o godz. 18:00.
• W przyszłą niedzielę składka na tacę będzie, jak co miesiąc, składką inwestycyjną na większe prace przy kościele. Bóg zapłać za każdy datek składany w kościele na
tacę lub poprzez bezgotówkowy ofiaromat znajdujący się
przy wejściu głównym, lub wpłacany na konto parafialne.

Dobre słowo
Jeśli nie będziemy używać oczu po to, aby
widzieć, to będziemy używać ich po to, aby
płakać.
Autor nieznany

NIEDZIELA 21.11
06:30 + Henryk – 25. rocznica śmierci i Władysława –
31. rocznica śmierci Peszko
08:00 Rezerwacja
09:30 + Władysław Wójtowicz – msza gregoriańska
10:00 Rezerwacja
11:00 + Krystyna w 16. rocznicę śmierci, + Kazimierz
i Antonina Bereźniak
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Bronisława, Mieczysław Tatarczuch
17:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla Barbary z okazji urodzin
18:30 + Józefa – 12. rocznica śmierci i zmarli z rodzin
Nowaków, Kwaśnych, Wilków, Skoczylasów
20:30 O zdrowie i opiekę MB dla Małgorzaty i Janusza

Św. Rafał Kalinowski – Człowiek „zdobyty
przez Chrystusa”
Wadowice – miasto Świętego Jana Pawła II. Wszyscy kojarzymy to miasto z postacią wielkiego Polaka i Papieża i przywołujemy je w kontekście symbolu związanego z narodzinami i dzieciństwem Karola Wojtyły. Ale Wadowice to również
miejsce związane z postacią św. Rafała Kalinowskiego, którą
Kościół przywołuje w liturgicznym wspomnieniu 20 listopada.
Józef Kalinowski (bo tak miał na imię święty) urodził się
1 września 1835 r. w Wilnie. Pomimo skomplikowanej sytuacji rodzinnej (mama Józefa zmarła zaraz po jego urodzeniu; ojciec wkrótce ożenił się z siostrą mamy, Wiktorią, która również szybko zmarła, a trzecią żoną Andrzeja Kalinowskiego została Zofia Puttkamer, córka Maryli Wereszczakówny – wielkiej młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza) –
chłopiec otoczony był miłością i troską. Po skończeniu nauki
w Instytucie Szlacheckim w Wilnie przyszedł czas studiów –
najpierw w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach pod
Orszą, a potem w Mikołajewskiej Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. W roku 1856 zdobył tytuł inżyniera
oraz stopień porucznika w carskiej armii.
Po studiach, jako ceniony inżynier, prowadził badania przy
wytyczaniu kolei żelaznej na trasie Odessa–Kijów–Kursk,
a następnie pracował przy rozbudowie i umocnieniu fortecy
w Brześciu Litewskim. Wraz z wybuchem powstania styczniowego wystąpił z carskiego wojska i przyłączył się do zrywu niepodległościowego, przyjmując stanowisko naczelnika
Wydziału Wojny w Wydziale Wykonawczym Litwy.
To działanie nie mogło nie spotkać się z reakcją ze strony
Rosjan. Aresztowany w nocy z 23 na 24 marca 1864 r.
w rodzinnym domu w Wilnie, decyzją sądu Józef został skazany na karę śmierci. Ostatecznie wyrok zamieniono na 10
lat katorgi syberyjskiej, którą odbywał m. in. w Usolu Syberyjskim położonym niedaleko Irkucka oraz w Smoleńsku.
Z dużym zaangażowaniem wspierał i pomagał współwięźniom, dzieląc się nie tylko dobrami materialnymi, ale także
nauczał i katechizował. Po powrocie do Polski w r. 1874
został wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego, z którym też odbywał liczne podróże po ówczesnej Europie –
Paryżu, Wiedniu, Mediolanie, Genui i Wenecji.
Wiele czasu potrzebował Józef, by odpowiedzieć na głos
Chrystusa i spełnić zagłuszone w sercu powołanie do życia
zakonnego. W 1877 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii i przyjął imię zakonne Rafał od św.
Józefa. 27 listopada 1881 r. złożył śluby wieczyste na ręce
generała Zakonu Karmelitów Bosych i dzień później wyjechał do klasztoru w Czernej pod Krakowem, gdzie 15 stycznia 1882 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Już kilka miesięcy później został wybrany przeorem tego klasztoru, co
powtórzyło się jeszcze dwukrotnie.
Przez cały okres pobytu w zakonie Rafał Kalinowski dbał
o rozwój zakonnego życia karmelitańskiego w Galicji, pełniąc
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między innymi funkcje kierownika duchowego zakonu
w Łobzowie, wizytatora klasztoru karmelitanek w Krakowie czy wikariusza prowincji klasztorów karmelitanek
bosych w Galicji. Zabiegał
o wzrost powołań zakonnych,
mając w pamięci fakt, iż
w chwili, gdy przybył do Czernej, w klasztorze przebywało
6 zakonników. Dzięki osobistym zabiegom, wstawiennictwu generała karmelitów o. Hieronima Marii Gottiego, a także
biskupa Albina Dunajewskiego uzyskał poparcie papieża na
wybudowanie nowego klasztoru w Wadowicach, którego był
trzykrotnie przeorem (1892-1894; 1897-1898; 1906-1907).
Ojciec Rafał Kalinowski miał niewątpliwy dar służenia w sakramencie pokuty. Nazywany był męczennikiem konfesjonału. Ojciec Bronisław Jarosiński, karmelita bosy z Wadowic,

wspominał: „W Wadowicach w niedziele i święta o godzinie
4.45 – kiedy otwierano kościół – już kilkaset ludzi stało
przed kościołem z dalekich stron, a niektórzy z nich wyszli
z domu o północy. (…) Ojciec Rafał wstawał o 3.45; od 4.00
do 5.00 odprawiał rozmyślanie w chórze zakonnym; o 5.00
odmawiał prymę i tercję, potem spowiadał do Mszy, a po
dziękczynieniu ponownie szedł do konfesjonału, w którym
często pozostawał do późnych godzin popołudniowych,
a niejednokrotnie aż do wieczora” (Szymon Babuchowski,
Na tropach ciszy – św. Rafał Kalinowski).

Być może w ten sposób próbował odkupić własne zaniechania w tej materii z okresu młodzieńczego? W zakonie spędził
30 lat. Zmarł po prawie rocznej chorobie, w opinii człowieka
świętego, o godzinie 8 rano 15 listopada 1907 roku w wadowickim klasztorze karmelitów. Pochowany został na
cmentarzu klasztornym w Czernej. Dzieło Rafała Kalinowskiego, jakim był rozwój idei karmelitańskich na ziemiach
polskich przyczyniło się do otoczenia tej postaci szczególnym kultem. Po latach starań polskich karmelitów bosych
22 czerwca 1983 w Krakowie Jan Paweł II beatyfikował
o. Rafała Kalinowskiego, a jego kanonizacja odbyła się 17
listopada 1991 w Rzymie.
W homilii podczas mszy kanonizacyjnej Jan Paweł II powiedział o Rafale Kalinowskim: To człowiek „zdobyty przez

Chrystusa”. Człowiek, którego duch po wszystkich ciężkich
doświadczeniach poprzedniego życia — a także poprzez te
doświadczenia, które tak wiele kosztowały — odkrywa pełne
znaczenie Chrystusowych słów z wieczernika: „Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. (...) nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,9.13).

Święty Rafał Kalinowski jest patronem Sybiraków, oficerów,
żołnierzy, kolejarzy, inżynierów, diecezji sosnowieckiej, także osób przeżywających sprawy trudne lub beznadziejne.
Jest też patronem saperów w Ordynariacie Polowym WP.
D.K.

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 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pon.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

SKŁADKA INWESTYCYJNA
Od początku 2020 roku wprowadzona została w naszej
parafii tzw. składka inwestycyjna. Nie jest to żadna dodatkowa zbiórka, ale jedna taca w miesiącu. Najbliższa taka
składka będzie za tydzień, czyli 21.11.
Zasady składki inwestycyjnej
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc.
3. Wysokość – dowolna.
4. Formy wpłat do wyboru:
• na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty są ewidencjonowane
w parafii i dają możliwość odliczeń podatkowych. Niezbędnym jest określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż
jest to darowizna na cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).
• na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym
podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty
i miesiąca, którego składka dotyczy. Wpłaty te są również ewidencjonowane w parafii, ale nie dają możliwości
odliczeń podatkowych.
• na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia – są ewidencjonowane zbiorczo i nie dają możliwości odliczeń podatkowych.
5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków: Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji darczyńców jest prowadzone przez Radę Ekonomiczną parafii. W okresach półrocznych w biuletynie parafialnym publikowana jest wysokość wpływów z tej składki
oraz jej wydatkowania.
6. Przeznaczenie środków:

• Pozostałe środki są zbierane na wkład własny do otrzymanej dotacji NFOŚiGW na termomodernizację kościoła,
wymianę świetlików w dachu i witraży.
• W dalszej kolejności planujemy także inne duże remonty.
• Kolejność realizacji tych i innych zadań będzie zależała
od wysokości wpływów oraz pojawiających się innych
pilnych potrzeb. Zawsze na bieżąco informujemy nie tylko o wysokości składki i jej przeznaczeniu, ale także co
w danej chwili jest ważniejsze i możliwe, a co musimy
odłożyć na później.
Serdecznie dziękujemy za życzliwość parafian i gości i za
każdą złożoną ofiarę.
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza Parafii
ks. Proboszcz

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 15.11
1 Mch 1,10–15.41–43.54–
57.62–64; Ps 119;
Łk 18,35–43
WTOREK 16.11
2 Mch 6,18–31; Ps 3;
Łk 19,1–10
ŚRODA 17.11
św. Elżbiety Węgierskiej,
zakonnicy
2 Mch 7,1.20–31; Ps 17; Łk
19,11–28

PIĄTEK 19.11
1 Mch 4,36–37.52–59;
1 Krn 29; Łk 19,45–48
SOBOTA 20.11
św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera
1 Mch 6,1–13;
Ps 9;
Łk 20,27–40
NIEDZIELA 21.11
Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla
Wszechświata
Dn 7,13–14;
Ps 93;
Ap 1,5–8;
J 18,33b–37

• Dotąd finansowaliśmy z tej składki: pierwszy dźwiękoszczelny konfesjonał, a także wykonanie rzeźby św. Jana
Pawła II i okładzin kamiennych wokół oraz wprowadzenie figury wraz z relikwiami Ojca Świętego do naszego
kościoła.

CZWARTEK 18.11
bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy
1 Mch 2,15–29; Ps 50;
Łk 19,41–44

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

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

