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Refleksja ewangeliczna /Łk 3,10—18/

Jadwigi droga na ołtarze

W niedzielę Gaudete, która
stanowi cezurę adwentowego czasu, Ewangelia skłania
do refleksji nad czynem.
Tłumy ludzi przychodzą do
Jana, by przyjąć chrzest.
Ludzie ci nie kierują się ciekawością. Są raczej poruszeni przepowiadaniem Jana i jego surowym, ascetycznym życiem. Chrzest,
który przyjmują, jest znakiem ich głębokiej przemiany. Świadczy o tym również
pytanie, które stawiają Janowi: Cóż mamy czynić? To
pytanie stawiają różne kategorie osób, także grupy uważane za margines społeczny.
Jan Chrzciciel nie proponuje innej drogi, nie wzywa ludzi,
by pozostawili swoje zawody, rodziny, poszli na pustynię
i żyli jego stylem. Nie zachęca żołnierzy, aby zostali pacyfistami, ani celników do rezygnacji z dotychczasowej pracy.
Każdy ma pozostać na swoim miejscu, ale żyć inaczej. Kierować się sprawiedliwością i miłosierdziem.
W nawróceniu nie chodzi o zmianę środowiska, miejsca
pracy, ale o uczciwość i przejrzystość wewnętrzną. Grzech
i problemy tkwią zazwyczaj nie w zawodzie, ale w sposobie
wykonywania go. W nawróceniu nie chodzi również o jakieś
niezwykłe, spektakularne gesty. Liczy się wierność w codziennym życiu. Przemiana nie dotyczy rzeczy i sytuacji
zewnętrznych. Prawdziwa przemiana dotyka wnętrza, serca
i zaczyna się od siebie.
Hinduski sufi był w młodości rewolucjonistą i prosił Boga,
aby mógł zmienić świat. W wieku średnim zrozumiał, że nie
zmieni całego świata i modlił się o zmianę swojej rodziny,
przyjaciół, najbliższych. A gdy się zestarzał, zaczął się modlić o łaskę zmiany, nawrócenia siebie. I wyznaje: Teraz,

Fragment artykułu Marii Latały, Kult królowej Jadwigi w archidiecezji krakowskiej w latach 1925–1974, [w:] Święta
Jadwiga Królowa. Abyśmy byli godni tego dziedzictwa, Kraków 2006.

kiedy moje dni są policzone, zacząłem rozumieć, jaki byłem
głupi. Gdybym się tak modlił od początku, nie zmarnowałbym życia (Anthony de Mello SJ, Śpiew ptaka).

Cóż mamy czynić? To pytanie warto postawić sobie również
w kontekście dzisiejszej „niedzieli radości”. Jan Chrzciciel
wskazuje na Jezusa, który chrzci Duchem Świętym
i ogniem. Prawdziwa radość duchowa płynie z bliskości
i przyjaźni z Jezusem, z Bogiem i jest owocem Ducha Świętego (Ga 5,22 n).
Radość jest również owocem wyzwalania się z krępujących
na co dzień więzów i różnorakich zniewoleń. Są nimi przykładowo: strach przed drugim człowiekiem, codziennym
towarzyszem drogi i tym nieznanym; uprzedzenia, osądy,
stereotypy, fałszywe ideały (np. samorealizacji albo samodoskonalenia), różne formy zazdrości, pycha…
Stanisław Biel SJ

Podstawą do beatyfikacji królowej Jadwigi było udowodnienie ciągłości oddawanego jej kultu publicznego.
W czerwcu 1967 r. kard. Karol Wojtyła odbył rozmowę
z relatorem generalnym o. Melchiorem Pobladurą oraz ks.
Fabianem Yerają. Ustalono wówczas, iż należy zmienić
formę procesu kanonizacyjnego królowej z fama sanctitatis virtutum et miraculorum per viam cultus , tzn. udowodnić ciągłość kultu od niepamiętnych czasów. W związku z tym zbadano legalność czci publicznej oddawanej
słudze bożej królowej Jadwidze poprzez przeprowadzenie
ankiety, która miała zbadać, czy wśród wiernych zarówno
w Polsce jak i poza jej granicami istniał kult królowej Jadwigi. (…)
Ankieta została potraktowana z należytą powagą, w większości parafii księża sumiennie wykonali prośbę kardynała
Wojtyły. Ankieta potwierdziła, iż królowa Jadwiga była
szczególnie czczona przez wiernych archidiecezji krakowskiej. (…)
Legendy i pieśni
Z kultem osób świętych nieodzownie związane są legendy
i pieśni, przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalające ważne i cudowne wydarzenia z życia czczonej postaci. Również z osobą królowej Jadwigi wiąże się kilka podań. Z początku proste ludowe przekazy, z czasem przerodziły się w barwne i pełne uroku opowiadania. Podkreślały współczucie i wrażliwość Pani Wawelskiej. Dlatego
jedno z pytań ankiety dotyczyło istniejących legend. Nadesłano 36 pozytywnych odpowiedzi. W bazylice na Wawelu odmawiane są wezwania do królowej Jadwigi ułożone na sposób litanii. Najpopularniejsza była legenda związana z budowaniem kościoła oo. Karmelitów Na Piasku
w Krakowie. Świątynię tę zaczęto bowiem wznosić z fundacji Jadwigi i jej męża Władysława już w 1395 r.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 13.12
06:30 + Stanisława Bazan (od grona pedagogicznego SP
nr 21)
06:30 + Jan Rerak
06:30 + Józef Oleś (od rodziny Muniaków)
08:00 + Stanisław Szymański – 4. rocznica śmierci
18:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
WTOREK 14.12
06:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
06:30 + Cecylia Witkowska (od pracowników Urzędu
Skarbowego Kraków-Krowodrza)
08:00 + Wiktor Wawrzyniak – 17. rocznica śmierci, Zbigniew Pieprzyk
18:30 + Jan Bobrek (od Ewy z rodziną z Łoniowej)
18:30 + Wanda, + Franciszek Bury i + Stanisława,
+ Józef Biały oraz + Jadwiga Gumińska
ŚRODA 15.12
06:30 + Jerzy Trebusznyj (od Danuty Kus)
06:30 + Tadeusz Szpala (od kolegów i koleżanek z Lajkonika, Balzena i Ataliana)
06:30 Rezerwacja
08:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 16.12
06:30 O błogosławieństwo Boże dla ks. Prałata z okazji 83.
rocznicy urodzin
06:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
06:30 + Beata Röhr w 8. rocznicę śmierci
08:00 + Emilia Dasman – 23. rocznica śmierci
18:30 + Anna, Henryk, Danuta Kućmierz
PIĄTEK 17.12
06:30 + Beata Knapik (od koleżanek z Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza)
06:30 + Wiesława Sado w rocznicę śmierci (od koleżanek z II Urzędu Skarbowego)
06:30 + Bolesław Chrzanowski w 20. rocznicę śmierci
08:00 + Zofia Jastrząb – 9. rocznica śmierci
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
18:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
18:30 Rezerwacja
SOBOTA 18.12
06:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i Bożą opiekę dla ks. Dariusza Burdy z okazji
imienin
06:30 + Felicja i Gabriel
06:30 + Janina Leksander-Lipka (od Jadwigi)
08:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
08:00 + Barbara Czyżewicz (od rodziny Sołkowiczów)
08:00 + Stanisław Grzybek – 7. rocznica śmierci
18:30 + Jan i Helena Martyna, syn Bogusław
NIEDZIELA 19.12
06:30 + Józef – 22. rocznica śmierci
08:00 + Józef Dańda – 9. rocznica śmierci
09:30 + Romana Wyrwicz w 2. rocznicę śmierci
10:00 + Czesław Szewczyk – 2. rocznica śmierci
11:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wstawiennictwa Matki Najświętszej.
Szczególne życzenia składamy ks. Prałatowi Janowi
Dziaskowi, który w czwartek obchodzić będzie 83.
urodziny. Życzymy ks. Prałatowi zdrowia, sił i opieki
Bożej na dalsze lata.

 Zapraszamy

wszystkich parafian na roraty, które odprawiamy od poniedziałku do soboty o 6:30. W poniedziałki, środy i piątki są to roraty dla dzieci, natomiast
we wtorki, czwartki i soboty dla starszych.

W

tym tygodniu spowiadać będziemy dodatkowo również
codziennie przed Mszami świętymi wieczornymi, czyli od
godz. 18:00. Prosimy, aby nie zostawiać spowiedzi na
ostatnie dni przed Świętami, zwłaszcza z powodu ograniczeń związanych z epidemią.

 Przed

ołtarzem można jeszcze nabyć poświęcone
w naszym kościele opłatki. Specjalne zestawy opłatkowe zawierają również życzenia i modlitwę wigilijną.
Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na
koszty świątecznych dekoracji i utrzymania naszego
kościoła zimą.

W

przyszłą niedzielę składka na tacę będzie, jak co
miesiąc, kolejną składką inwestycyjną.
 Dzisiaj o godz. 18:00 zapraszamy do wspólnego śpiewu
Akatystu ku czci NMP.
 Także

dziś przed naszym kościołem odbędzie się zbiórka
dla 8-letniego Stasia Kaupasa. Cierpi on na bardzo
rzadką, śmiertelną chorobę i wymaga kosztownej terapii.
Jest podopiecznym Fundacji „Mam Serce” i Fundacji
„Zdążyć z Pomocą”. Z góry dziękujemy za pomoc.

 Dzisiaj

i w kolejne niedziele zachęcamy do nabycia
naszych parafialnych kalendarzy ściennych na 2022
rok. Zawierają one zdjęcia kościoła, kalendarium liturgiczne na cały rok i zaznaczenie naszych parafialnych
nabożeństw. Kalendarz jest dostępny w dwóch rozmiarach. Można go nabyć po Mszach świętych przy stoliku
obok wejścia głównego lub w zakrystii.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.:
Adam Wenner (l. 88) z ul. Batalionu Skała AK 10 oraz
Zofia Szkatuła (l. 88) z ul. Stachiewicza 25.

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

12:30 W 90. rocznicę urodzin Jerzego Tatarczucha, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
17:00 + Paweł Owsianka w 3. rocznicę śmierci
18:30 + Rafał Pawłowicz w 10. rocznicę śmierci
20:30 + Barbara Czyżewicz (od siostry)

Jadwigi droga na ołtarze
dokończenie ze str. 1
Młoda władczyni kilkakrotnie odwiedzała plac budowy, by
zobaczyć postępy w pracy. Podczas jednej z wizyt zauważyła murarza, który ze smutkiem na twarzy wykonywał
swoją pracę. Królowa przystanęła i zapytała o powód
smutku. Pracownik odpowiedział, że ma w domu chorą
żonę i kilkoro dzieci na utrzymaniu. Jednak to, co zarobi
na budowie, nie wystarczy na wyżywienie dzieci i opłacenie medyka dla żony. Jadwiga postawiła nogę na kamieniu
i odpięła złotą klamrę, którą miała przy trzewiku. Wręczyła
ją robotnikowi i nakazała spieniężyć ów dar. Według legendy na kamieniu pozostał odciśnięty kształt stopy Królowej. Został on wmurowany w ścianę kościoła oo. Karmelitów. Parafianie z Pleszowa znali legendę, w której pomagała biednym. Niestety, nie podano, jaka była to legenda.
Można się jednak domyślić, iż było to podanie o wstawiennictwu Królowej za biednymi wieśniakami. W związku
z wizytą pary królewskiej zabrano im dobytek. Przyszli
więc na skargę do króla Władysława, który nakazał zwrot
zagrabionego mienia i wówczas podobno Jadwiga dodała:

któż im łzy powróci?

W Bolechowicach (dekanat bolechowicki) w miejscowym
kościele wielu wiernych mogło wskazać miejsce, w którym
stał tron Jadwigi. Uważali, iż świątynia była wyjazdową
kaplicą monarchini. I rzeczywiście w 1393 r. drewniane
prezbiterium i zakrystia zostały zastąpione murowanymi
ścianami. W dekanacie wawrzynieckim w dwóch parafiach
wspominano, iż Królowa odwiedzała te strony. Zarówno
w Luborzycy jak i w Wawrzeńczycach przekazywana jest
tradycja, że w miejscowych kościołach modliła się młoda
władczyni. Na szczególną uwagę zasługują aż cztery legendy związane ze Świątnikami Górnymi. Pierwsza z nich
opowiada, iż kiedy królowa Jadwiga przybyła do Polski, by
objąć rządy w państwie, zatrzymała się w Górkach
(pierwotna nazwa Świątnik), zobaczyła po raz pierwszy
Kraków. Druga wspomina, iż pewnego razu Królowa przejeżdżała przez okolicę. Niestety, zepsuła jej się karoca.
Miejscowi chłopi naprawili pojazd. Wdzięczna królowa już
kiedy odjeżdżała pobłogosławiła okoliczne pola, które od
tamtej pory wydawały obfitsze plony. Według trzeciej legendy, aby godnie uhonorować władczynię świątniczanki
upiekły ogromny bochenek chleba, do którego wypieku
wybudowano specjalny piec. Ostatnia legenda odnosi się
do zatwierdzenia już w tym czasie dawnego przywileju
świątniczan obsługiwania katedry. Z terenem Podhala wiąże się inna legenda bardzo tam popularna o „całunie flisaków”. Pewnego dnia królowa Jadwiga jechała przez most
i zobaczyła tonącego młodzieńca. Przystanęła, a towarzyszący jej ludzie wyciągnęli go z wody. Rozebrawszy go
z mokrego odzienia próbowali ocucić topielca. Niestety,
nie dawał on znaków życia. Królowa podeszła do niego
i zdjąwszy swój płaszcz okryła nim nagiego chłopca. W tej
samej chwili ożył. Wdzięczni flisacy zatrzymali płaszcz jako
relikwię. Od tego czasu za każdym razem, gdy odbywał
się pogrzeb flisaka, okrywano nim trumnę zmarłego
BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień,
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

w nadziei, że powróci do życia – podobnie jak ów młodzieniec. Tradycja ta trwała aż do XVIII w., do czasu, kiedy
pamiątka uległa zniszczeniu.
Pośród wielu parafian popularna była także legenda o rozmowach, jakie prowadziła Jadwiga z Chrystusem z Czarnego Krucyfiksu i uzyskiwała dobre rady w trudnych życiowych sprawach. (…)
Proces beatyfikacyjny
W dniu 10 marca 1972 r. kardynał Wojtyła wystosował oficjalną prośbę skierowaną do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie. W liście poprosił prefekta Kongregacji
o ustalenie nowego sposobu na przeprowadzenie procesu
kanonizacyjnego królowej Jadwigi. Tydzień później, w dniu
17 marca 1972 r., prefekt Paulo Bertoli wskazał, iż należy
udowodnić istnienie kultu „od niepamiętnych czasów”. Później należało jedynie wystarać się o jego zatwierdzenie
przez Stolicę Apostolską. (…)
W 1979 r. Kongregacja ds. Kanonizacyjnych zatwierdziła
liturgiczne wspomnienie o błogosławionej królowej Jadwidze
w dniu jej śmierci, tj. 17 lipca. Zatwierdzone zostały także
teksty brewiarza i Mszy św. o królowej Jadwidze. (…)

Długo na to czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień.
Prawie sześćset lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko
Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień swojej kanonizacji – mówił papież
Jan Paweł II w dniu 8 czerwca 1997 roku na krakowskich
Błoniach, dokonując uroczystej kanonizacji królowej Jadwigi. Po wielowiekowych staraniach Jadwiga Andegawenka, królowa Polski, została zaliczona w poczet świętych Kościoła katolickiego.
Skrótu dokonała D.B.

Odeszła ś.p. Zofia Szkatuła
Była jedną z pierwszych parafianek i organizatorek pierwszych Mszy św. w nowym
duszpasterstwie. Wchodziła
w skład delegacji starających
się o zezwolenie na budowę
kościoła. Przez dziesiątki lat
uczestniczyła w spotkaniach
kręgów rodzin i była zelatorką róży różańcowej. Swego
czasu była również członkiem
Rady Parafialnej. Wychowała
czwórkę dzieci, w tym naszą
misjonarkę posługującą od
39 lat w Peru Barbarę-Dominikę. W wyniku ciężkiej choroby, w swoim mieszkaniu, na rękach wszystkich swoich
dzieci odeszła do Pana w sobotę 4 grudnia i dołączyła do
męża Stanisława po pięcioletnim rozstaniu.

Requiescat in pace.

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

Dobre słowo
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie
i praktykowanie dobroci.
Demokryt z Abdery

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 19.12.
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:
• 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.
• 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
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

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 13.12
św. Łucji, dziewicy
i męczennicy
Lb 24,2–7.15–17a; Ps 25;
Mt 21,23–27
WTOREK 14.12
św. Jana od Krzyża,
prezbitera i doktora
Kościoła
So 3,1–2.9–13; Ps 34;
Mt 21,28–32
ŚRODA 15.12
Iz 45,6b–8.18.21b–25;
Ps 85; Łk 7,18b–23

CZWARTEK 16.12
Iz 54,1–10; Ps 30;
Łk 7,24–30
PIĄTEK 17.12
Rdz 49,2.8–10; Ps 72;
Mt 1,1–17
SOBOTA 18.12
Jr 23,5–8; Ps 72;
Mt 1,18–24
NIEDZIELA 19.12
Mi 5,1–4a;
Ps 80;
Hbr 10,5–10;
Łk 1,39–45

W tym roku Niedziela Świętej Rodziny wypada
w drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia. Odprawimy
tego dnia o godz. 12:30 Mszę św. w intencji
małżeństw, które w roku 2021 obchodziły 25- lub
50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa.
Prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii jubilatów, którzy wezmą udział w tej uroczystości.

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

