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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 2,43–52/
Nieraz narzekamy na samotność i jesteśmy bardzo nieszczęśliwi.
Zapominamy, że samotność jest świętym przeżyciem. Jesteśmy
dziećmi Boga, więc nikt z ludzi nie może nas wypełnić.
Jak często chcemy dla siebie kogoś przywłaszczyć. Żona chce
przywłaszczyć męża, mąż żonę, matka dziecko. Takie przywła
szczenie jest jednym z cierpień w rodzinie. Człowiek zaczyna czuć
się samotny wśród najbliższych.
Samotność jest dowodem na życie pozagrobowe. Należymy do
innego świata, a nie tylko do najbardziej kochających nas naj
bliższych.
***
Rodzina jest dziełem Bożym.
Może być dla nas krzyżem, może
być radością, ale zawsze jest
tajemnicą woli Bożej, bo nikt
nie może sam sobie wybrać
rodziców.
W rodzinie takiej, jaką Bóg nam
dał, mamy dojrzewać na spo
tkanie z Nim.
ks. Jan Twardowski

Bóg karmi nas wiarą, nadzieją, miłością.
Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba.
Dante Alighieri

Drodzy Parafianie i Goście naszego
wieczernika, któremu patronuje
św. Jadwiga Królowa.
Nowonarodzony Jezus jest z nami. W naszej świątyni, w domach
i w sercu każdego z nas.
Śpiewajmy mu nadal radosne kolędy, zbliżając się z wiarą i uwiel
bieniem. Oddawajmy chwałę Bogu, który posyła nam ciągle
Swojego Ukochanego Syna w sposób tak pokorny i prosty, że
każdy może się do Niego zbliżyć.
Niech bliskość wyczekiwanego przez wieki Zbawiciela będzie dla
nas wszystkich źródłem siły i bezpiecznego schronienia w nieła
twym czasie, gdy wokół tyle niepokoju, ciemności i lęku.
Gromadząc się wokół ołtarza, dajemy wyraz naszej dobrej woli
i tęsknoty za Miłością prawdziwą, a takim właśnie ludziom anio
łowie oznajmili tamtej nocy pokój serc.
Niech ten betlejemski pokój, który dzisiaj jest naszym udziałem,
będzie trwalszy niż świąteczny czas i opromieni cały zbliżający
się Nowy Rok.
Z serdecznymi życzeniami dla Was wszystkich
ks. Proboszcz Marek Hajdyła
wraz z całym Zespołem Duszpasterskim Księży i Sióstr
Parafii św. Jadwigi Królowej

Kolęda dla nieobecnych
A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie
I choć przygasł świąteczny gwar
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu

Boże Narodzenie 2021

Daj nam wiarę, że to ma sens
Że nie trzeba żałować przyjaciół
Że gdziekolwiek są dobrze im jest
Bo są z nami choć w innej postaci
I przekonaj, że tak ma być
Że po głosach tych wciąż drży powietrze
Że odeszli po to by żyć
I tym razem będą żyć wiecznie
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole
Szymon Mucha

Dobre słowo
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali.
św. Jan Paweł II

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 27.12
06:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
06:30 +Jan i Julia Sojka
07:00 Za Parafian
08:00 + Władysław Kacperczyk – 23. rocznica śmierci
08:00 + Maria Kwapniewska, Anna Wojciechowska, Adam Rudnik,
Józef Kulisa
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB w dal
szej pracy duszpasterskiej dla Ks. Prałata w dniu imienin
18:30 + Maria, + Teresa, + Stanisław, Janusz
WTOREK 28.12
06:30 + Antoni Kita
07:00 + Zofia Kamysz (od Tomasza Matura z rodziną)
07:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
08:00 + Franciszka i Władysław Żądło (od córki Krystyny)
18:30 +Jan, Helena, Elżbieta Rusnak
ŚRODA 29.12
06:30 + Łucja Manterys (od Marysi z rodziną)
06:30 +Teodora i Stanisław Gręda oraz zmarli z rodzin Gajewskich i Grędów
07:00 + Władysław Cielecki w 9. rocznicę śmierci oraz + Ewa
08:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 30.12
06:30 +Jan, Zofia, Maria, Kazimierz Stalica
07:00 W intencji dziecka nienarodzonego i jego matki (od ojca)
07:00 +Jan Wójcik – 63. rocznica śmierci, żona Julia, zmarli
z rodzin Wójcików, Kwaśnych i Wilków
08:00 + Krystyna Tworek
18:30 + Mieczysława Curyło – ostatnia msza gregoriańska
PIĄTEK 31.12
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Ewy i jej rodziny oraz opiekę MB
06:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Anny
07:00 + Zofia i Mieczysław Lewiccy, zmarli z rodziny Suchan
08:00 +Tadeusz Szpala (od Agaty, Tomasza i Jakuba Widła)
08:00 + Zofia Kamysz (od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną)
18:30 + Maria Kulig (od nauczycieli i pracowników z SP nr 21)
SOBOTA 01.01
06:30 Za Parafian
08:00 + Barbara Syrek – pierwsza msza gregoriańska
09:30 +Józef Żak – 30. rocznica śmierci, + Jadwiga (żona)
10:00 + Mieczysława Kasprzyk (w dniu imienin)
11:00 + Zbigniew – 1. rocznica śmierci, Urszula Gorączka, zmarli
z rodzin Gorączków, Kirszów
12:30 Dziękczynna za cudowne uzdrowienie z choroby nowotwo
rowej Jana jako owoc Bożego Miłosierdzia oraz wytrwałej
i ufnej modlitwy
17:00 + Bogusław Bień w 9. rocznicę śmierci, Jan, Lucyna Jedynak, Józefa Bień, Kazimierz, Maria, Henryk Fit
18:30 + Ryszard Heród – pierwsza msza gregoriańska
20:30 + Mieczysław Kotarba
NIEDZIELA 02.01
06:30 + Franciszek Wojdała, Anna, Józef, Renata Kozłowscy
08:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
09:30 +Jolanta Pyzia (od rodziny Czapików)
10:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB w 80. ro
cznicę urodzin Doroty
11:00 + Genowefa Kaspierkiewicz
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 +Józef Węgiel (od przyjaciół zmarłego z ul. Wybickiego 3)
17:00 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
18:30 +Józef Radwan
20:30 +Jacek Kosonoga w 23. rocznicę śmierci

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za wspólne

przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Mimo tego, że udział
w liturgii jest ograniczony z powodu pandemii, to trwa tutaj
gorliwa modlitwa żywej wspólnoty. Tworzą ją również wszy
scy korzystający z transmisji internetowej. Życzymy, by każ
de dobro, które odkryliśmy w naszych sercach w te Święta,
trwało nadal i pomogło nam przetrwać w dobrej kondycji
ducha i ciała kolejne miesiące.

▪ Dziś

przypada Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi
i Józefa. Modlimy się o błogosławieństwo dla naszych rodzin.
Na wszystkich Mszach świętych prosimy każdą parę mał
żeńską, niezależnie od stażu małżeńskiego, o odnowienie
przyrzeczeń złożonych podczas zawierania tego sakramentu
w kościele. Natomiast o godz. 12:30 Msza święta w intencji
złotych i srebrnych tegorocznych jubilatów.

▪ Dzień Świętej Rodziny jest jednocześnie patronalnym świętem

Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Z tej okazji życzymy
Siostrom, które pracują w naszej parafii, wielu łask od Dzie
ciątka Jezus oraz opieki Matki Bożej i św. Józefa. Niech Boże
błogosławieństwo będzie dla Sióstr nagrodą za wieloletnią
służbę w naszej wspólnocie.

▪ W piątek ostatni dzień 2021 roku. O godz. 18:00 odprawimy

nieszpory na Stary Rok, a bezpośrednio po nich uroczy
sta Msza święta. Z Bogiem zakończmy ten mijający trudny
rok. Podziękujmy za każde dobro, a także przeprośmy Boga
za wszelkie słabości i grzechy. Wyrazem tej modlitwy bę
dzie wspólny śpiew: Święty Boże oraz Ciebie Boga wysła
wiamy. Arcybiskup Metropolita Krakowski udzielił na piątek
dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.

▪W

sobotę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Msze święte odprawimy w porządku
niedzielnym. Z tego powodu comiesięczna Msza święta dla
chorych w kaplicy będzie wyjątkowo o godz. 10:00. Nato
miast pierwszosobotnie nabożeństwo różańcowe odprawimy
o godz. 17:50 w kościele.

▪ W przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny przeprowadzi po

Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność kuchni św. Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca.

▪ Są jeszcze do nabycia parafialne kalendarze ścienne na

2022 rok. Zawierają one unikalne zdjęcia naszego kościoła
i kalendarium liturgiczne na cały rok. Mogą być bardzo do
brym prezentem noworocznym dla naszych krewnych lub
przyjaciół. Kalendarz można nabyć po Mszach św. przy sto
liku obok wejścia głównego lub w zakrystii. Zachęcamy.

▪ Jak już informowaliśmy, tegoroczna wizyta duszpasterska,

czyli kolęda nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Nie bę
dziemy odwiedzać Waszych domów. Natomiast będziemy
zapraszać w styczniu poszczególne rejony parafii na Msze
święte kolędowe do kościoła. Dokładny harmonogram Mszy
świętych kolędowych wywieszony jest na drzwiach kościoła
i podany na stronie internetowej parafii.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które

w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Łucja
Manterys (l. 97) z ul. Stachiewicza 35 B, Krystyna Dąbrowska (l. 79) z ul. Opolskiej 57 oraz Lucyna Szczepara
(l. 63) z ul. Krowoderskich Zuchów 17.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Ucieczka od wychowania
Jednym z najbardziej groźnych społecznie zjawisk jest rosnąca
liczba rodziców, którzy rezygnują z wychowywania własnych
dzieci. Tendencja ta wynika z kierowania się w pedagogice za
wężonym i nierealistycznym spojrzeniem na człowieka, w któ
rym przecenia się możliwości dzieci i młodzieży, a ignoruje się
ich słabości i potrzebę pracy nad sobą. Wielu rodziców wierzy
w spontaniczną samorealizację swoich pociech, w „wychowanie”
bez stresów czy też w wychowanie poprzez... brak wychowa
nia (antypedagogika). Uchylanie się przez rodziców od zadań
wychowawczych bywa również uzasadniane przekonaniem, że
wychowanie to niepotrzebne stresowanie dzieci i młodzieży albo
narzucanie im zbędnych norm moralnych czy zasad postępowa
nia. Niektórzy rodzice boją się ponadto tego, że jeśli wychowają
swoje dzieci na dobrych ludzi, to będą one bezradne wobec
ludzi złych i pozwolą się krzywdzić. Takie obawy wynikają z my
lenia dojrzałości z naiwnością. Jeśli rodzice wychowają swoje
dzieci w mądry sposób, czyli na wzór Jezusa, to one nikogo nie
będą krzywdzić, ale też nie pozwolą na to, by ktoś je krzywdził,
gdyż – podobnie jak uczynił to Jezus przed żołnierzem – będą
umiały stanowczo się bronić.
To nie wychowanie, lecz przeciwnie – to rezygnacja z wychowy
wania młodego pokolenia prowadzi do poważnego kryzysu dzieci
i nastolatków. Solidne wychowanie to najlepsza forma przygo
towania młodego pokolenia do mądrego i pogodnego radzenia
sobie z życiem. Natomiast rezygnacja z takiego wychowania
oznacza skazywanie dzieci i młodzieży na bezradność i związany
z nią stres w obliczu wyzwań, jakie niesie twarda rzeczywistość,
z którą po grzechu pierworodnym każdemu z nas przychodzi się
mierzyć. W dłuższej perspektywie czasowej najbardziej zestre
sowane okazują się te dzieci, które zostały „wychowywane” bez
stresowo. To właśnie dlatego Jezus, który nas najbardziej kocha,
najbardziej też stanowczo nas wychowuje. Wzywa każdego do
nawrócenia i stawia nam najwyższe wymagania, jakie można
sobie wyobrazić, gdyż zachęca nas do tego, byśmy stawali się
podobni do Niego i naśladowali Jego miłość: wierną i mądrą.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 27.12
Święto św. Jana,
apostoła i ewangelisty
1 J 1,1–4; Ps 97; J 20,2–8
WTOREK 28.12
Święto świętych
Młodzianków,
męczenników
1 J 1,5–2,2; Ps 124;
Mt 2,13–18
ŚRODA 29.12
1 J 2,3–11; Ps 96;
Łk 2,22–35

CZWARTEK 30.12
1 J 2,12–17; Ps 96;
Łk 2,36–40
PIĄTEK 31.12
1 J 2,18–21; Ps 96; J 1,1–18
SOBOTA 01.01
Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22–27; Ps 67;
Ga 4,4–7; Łk 2,16–21
NIEDZIELA 02.02
Syr 24,1–2.8–12; Ps 147;
Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

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

Biblia uczy nas realizmu w patrzeniu na człowieka. Pismo
Święte upewnia nas o tym, że nie jest możliwa spontaniczna
samorealizacja, gdyż – jak trafnie zauważa św. Paweł – po
grzechu pierworodnym człowiekowi łatwiej jest czynić zło,
którego nie chce, niż dobro, którego szczerze pragnie. Nic
więc dziwnego, że każde dziecko i każdy nastolatek potrzebują
pomocy wychowawczej. Bez wsparcia ze strony rodziców i in
nych wychowawców młodzi ludzie okazują się sami dla siebie
poważnym zagrożeniem i potrafią doprowadzić samych siebie
do autodestrukcji – aż do popadania w śmiertelne uzależnie
nia czy stany samobójcze. W odniesieniu do dzieci i młodzieży
kochać i wychowywać oznacza to samo. Nie wystarczy jednak
upewnić rodziców o tym, że ich dzieci potrzebują wychowania.
Trzeba jeszcze pomóc im w precyzyjnym rozumieniu natury
wychowania, gdyż chętnie podejmujemy się tylko tych zadań,
które dobrze rozumiemy i które jesteśmy w stanie wykonywać
w kompetentny sposób.
Szczególnie ważne jest wyjaśnianie współczesnym rodzicom,
że zaprzeczeniem wychowania są postawy skrajne. Pierwsza
skrajność to brak wychowania lub mylenie wychowania z roz
pieszczaniem. Skrajność druga to mylenie wychowania z dry
lem wojskowym czy tresurą. Dojrzałe wychowanie polega na
tym, że rodzice komunikują swoim dzieciom miłość i wsparcie,
a jednocześnie stawiają im wymagania, bez których nie jest
możliwe osiągnięcie psychospołecznej dojrzałości. Wychowa
nie wiąże się ze wspieraniem wychowanków, ale też z upomina
niem ich wtedy, gdy błądzą, a także z egzekwowaniem natural
nych konsekwencji popełnianych przez nich błędów. Im mniej
ktoś z rodziców kocha własne dzieci, tym bardziej jest skłonny
do rezygnowania z trudu ich wychowania. Tym bardziej praw
dopodobny będzie też bunt tych dzieci czy nastolatków, które
nie czują się wystarczająco kochane. Najłatwiej jest wychowy
wać te dzieci, które są najbardziej kochane.
dokończenie na str. 4

JUBILACI MAŁŻEŃSCY 2021
60-lecie
Anna i Krzysztof Królikowscy

50-lecie
Irena i Zdzisław Szydło
Helena i Józef Woźniak
Małgorzata i Jerzy Płonka

25-lecie
Aleksandra i Jerzy Topolscy
Iwona Ragankiewicz i Zbigniew Wnęk
Teresa i Tomasz Zielonka

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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

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

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Ucieczka od wychowania
dokończenie ze str. 3

Zadaniem chrześcijańskich rodziców, księży i nauczycieli jest
uczenie się od Jezusa – najlepszego wychowawcy – pedago
gicznej mentalności zwycięzcy. Mentalność ta oznacza odwagę
proponowania dzieciom i młodzieży wyłącznie optymalnej dro
gi życia, opartej na prawdzie, miłości i odpowiedzialności. Kto
z rodziców mało wymaga od swoich dzieci i kto stawia im niskie
wymagania, ten zwykle nie osiągnie niczego dobrego. Kto nato
miast stawia dzieciom wysokie ideały i fascynuje je perspektywą
świętości, ten ma szansę osiągnąć wiele. Mądrze wychowujący
rodzice nie stosują kar, lecz pozwalają swoim synom i córkom
ponosić konsekwencje własnych zachowań – dobrych lub złych.
W obliczu zachowań dojrzałych rodzice okazują radość i dumę
z postawy dziecka, natomiast w obliczu jego błędów pozwalają
mu doświadczać niemiłych konsekwencji, gdyż tylko wtedy ma
ono szansę wyciągnąć wnioski z własnych błędów i korygować
swoje postępowanie – jak syn marnotrawny, który powraca
przemieniony do kochającego go ojca.

Kręgi Rodzin
to nie wspólnota świętych
Żyjemy w bańkach informatycznych! Nie mówimy o informatykach
pracujących przy komputerze. Mówimy o nas wszystkich. O nas,
mających swobodny dostęp do dziesiątków programów telewizyj
nych, niezliczonej ilości stron internetowych. Można odnieść wra
żenie, że przytłaczająca większość otaczającego nas świata nie
dostrzega Twórcy wszechrzeczy – Boga. Prawda jest jednak taka,
że to my naszymi osobistymi wyborami decydujemy, kogo chcemy
słuchać i w jakim kierunku podążać. To jest nasza decyzja!

Święta Rodzina – Murillo

Wiele lat temu, jako młode mał
żeństwo, usłyszeliśmy o idei Krę
gów Rodzin. Jak się okazało, nie
byliśmy jedyni, którzy zapukali
do proboszcza o pomoc. Wkrót
ce zawiązał się Krąg Rodzin i…
trwa do dziś. Małżeństwa krę
gowe są różne, ale wszystkie
deklarują wspólnotę wartości.
Mając dzieci małe i duże, będąc
zatrudnieni w szkole, szpitalu,
sklepie, prowadząc firmę bardzo
mocno stąpamy po ziemi.

Kręgi Rodzin to nie wspólnota świętych! To wspólnota ludzi wspie
rających się w drodze do świętości. Podstawową formą aktywno
ści są comiesięczne spotkania u kolejno każdej z rodzin. Spotka
nia odbywają się w asyście księdza, który czasami na właściwe
drogi sprowadza błądzące owieczki. Trzon każdego spotkania to
rozmowa o rozważanym wartościowym tekście, modlitwa, w tym
ta w intencji poszczególnych rodzin. Aktywność każdej z rodzin
sprawia, że niezwykle cennym w czasie spotkania jest tzw. dziele
nie się życiem, czyli wymiana doświadczeń o charakterze nie tylko
duchowym, ale rodzinnym czy zawodowym. Spraw polityki raczej
nie poruszamy. W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie każdy z nas
Niektórzy rodzice stawiają sobie pytanie, czy mają prawo pro potrzebuje kotwicy, która utrzymuje przy tym, co najważniejsze.
ponować swoim dzieciom te ideały, normy moralne czy wyma Kręgi Rodzin są formą takiej właśnie kotwicy, która w czasie burzy
gania, których sami nie zdołali respektować we własnej młodo dziejowej przypomina o wierze, nadziei i miłości.
ści czy których nie potrafią respektować tu i teraz. Otóż mają
Małgorzata i Jacek
takie prawo pod warunkiem, że kochają swoje dziecko i że wie
dzą, jaka jest optymalna droga życia, która prowadzi do świę
tości i radości. Tylko Jezus spełnia wszystkie trzy warunki bycia
Księdzu Prałatowi Janowi Dziaskowi,
dobrym wychowawcą. Po pierwsze, kocha nas. Po drugie, wie,
co służy naszemu szczęściu. Po trzecie, sam postępuje zawsze
który jutro obchodzi imieniny
według kryteriów świętości. Tylko On może powiedzieć: naśla
życzymy Bożego błogosławieństwa
dujcie mnie! Dojrzali rodzice wskazują swoim synom i córkom
i opieki Matki Najświętszej
Jezusa jako ideał i wyjaśniają im, że nie mają nic przeciwko
na dalszą posługę kapłańską wśród nas.
temu, aby ich dzieci były dojrzalsze i szczęśliwsze niż oni sami.
Największe szanse na dobre wychowanie dzieci mają ci rodzice,
którzy odnoszą sukcesy w wychowywaniu samych siebie.
ks. Marek Dziewiecki
za: opoka.org.pl
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