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Refleksja ewangeliczna /J 1,1—18/
Na początku było Słowo – rozpoczyna swoją Ewangelię apo-

stoł Jan. Nowy Testament został napisany po grecku. Otóż
warto wiedzieć, że grecki wyraz Logos znaczy Słowo, ale
znaczy również: Myśl, Sens. Pierwsze zdanie z Ewangelii Janowej można by również przetłumaczyć: Na początku był
Sens, a Sens był u Boga i Bogiem był ów Sens.
Syn Boży jest Słowem, w którym Ojciec Przedwieczny wypowiada bez reszty samego siebie, z którym dzieli się całą nieskończonością swojego Bóstwa. Ale Syn Boży jest również
osobowym Sensem, w którym Ojciec Przedwieczny wyraża
całą niepojętą dla nas wspaniałość i prawdę swojej Boskości.
Na początku był Boski Sens, jest On u Boga, z Boga zrodzony i równy mu Bóstwem – i przez Niego, przez Boski Sens,
przez Jednorodzonego Syna Bożego, wszystko zostało stworzone. Tak nam powiada dzisiejsza Ewangelia.
Zatem świat nie wziął się znikąd, jego początkiem nie jest
żaden przypadek ani jakiś pierwotny chaos czy bezrozum. Na
początku był Boski Sens. Cały nasz liczący się w tysiącach lat
świetlnych kosmos, wszystkie jego poszczególne byty i całe
jego dzieje – co więcej, cały ponadto niewyobrażalny dla nas
świat stworzeń niewidzialnych – ogarnięty został przez nieskończony i wszechmogący Boski Rozum, przez Słowo, które
było na początku i które jest Bogiem. Nasza rozumność jest
jakimś odblaskiem Boskiego Słowa, Boskiego Rozumu, który
był od początku i który ogarnia sobą wszystko. Była Światłość prawdziwa – powiada dzisiejsza Ewangelia – która
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Jeśli nasz świat jest źle urządzony, to przecież nie dlatego, że
wziął się z jakiegoś pierwotnego bezsensu. Ani nie dlatego,
że Stwórca go źle urządził. Ludzie umiłowali bardziej ciemność aniżeli światło – mówi nam Ewangelia. I to się stąd
bierze, że życie nasze bywa nieraz gorzkie, samotne, pełne
wzajemnych krzywd i nieufności. I to jest największy absurd
naszej grzeszności: świat i człowiek pochodzi od Boga, który
jest Miłością, od Boga, który jest samym Sensem, a my dusimy się od braku miłości, a my pogrążeni jesteśmy w bezsensie i ciemności. Nie ma postawy bardziej irracjonalnej niż
grzech, niż takie ułożenie sobie życia, jakby Boga nie było,
tak jakby wszystko się wzięło z jakiegoś pierwotnego bezsensu i ostatecznie do bezsensu zmierzało.
A Słowo ciałem się stało, Boski Sens stał się człowiekiem.
W tej perspektywie Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam dar
Bożego Narodzenia. Oto na naszą ziemię, na której zapanował bezrozum, egoizm, zakłamanie i wzajemna agresja,
zstępuje sam Boski Logos, Syn Boży, przez którego świat
został stworzony. On niewątpliwie potrafi naprawić to
wszystko, cośmy w Jego dziele stwórczym zniszczyli naszymi
grzechami. Jest Bożą Mądrością, Boskim Sensem, Synem
Bożym – i On jeden potrafi nas wyprowadzić z ciemności
naszego bezrozumu i przywrócić nam godność dzieci Bożych,
stworzonych na obraz i podobieństwo samego Boga. Obyśmy tylko Go, naszego Zbawiciela, przyjęli. Obyśmy tylko się
przed Nim nie zamknęli.
o. Jacek Salij OP

SZCZĘŚLIWEGO

NOWEGO ROKU
Matka Bożego Syna
(Fragment kazania wygłoszonego przez ks. proboszcza
Marka Hajdyłę na pasterce 2021).
W 1984 roku amerykański piosenkarz, autor tekstów również, Mark Lowry ułożył listę
pytań, które – jak napisał –
zadałby Maryi, gdyby miał
możliwość z nią porozmawiać.
Tłumaczył w jednym z wywiadów, że chciał ująć w słowa
to, co niewyobrażalne. I wśród
tych wielu pytań były między
innymi takie: Jak to było wychowywać Boga? Albo: Co

wiedziałaś, Mario, a czego nie
wiedziałaś? Czego się tylko
domyślałaś, a w co wierzyłaś?

– Cały szereg tego typu pytań. Ten tekst zdobył bardzo dużą

popularność i stał się inspiracją dla wielu ludzi. Siedem lat po
jego napisaniu muzyk Buddy Green napisał do niego muzykę
i tak powstała bardzo popularna współczesna kolęda z pewnością słyszana przez nas i znana, śpiewana przez wielu artystów na świecie w różnych językach: Mario, czy wiedziałaś... Znamy ją także w Polsce z pięknego wykonania zespołu
TGD i Kuby Badacha. Mario, czy wiedziałaś, że te stópki dwie

po wodzie będą chodzić? Czy wiedziałaś, że śpiące dziecko,
które trzymasz w ramionach, to wielki Jam Jest? Głos drży,

gdy się czyta te pytania, gdy się o nich mówi. Ale jak dopiero
musiały drżeć ręce, ramiona Maryi, kiedy trzymała to Dziecię
na rękach? Te pytania można by kontynuować, mnożyć, ale
ciągle widzimy, że to niezgłębiona tajemnica. Bo co może
czuć szczęśliwa matka, która urodziła dziecko, wie wiele
z was tutaj obecnych, Drogie Mamy. Ale co czuje matka biorąca w ramiona Bożego Syna, wyobrazić sobie nie sposób.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 3.01
06:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
06:30 + Władysława Skoczylas, + Grażyna (córka)
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Kamysz (od rodziny Lizaków)
08:00 + Bronisław Szura – 7. rocznica śmierci o radość
życia wiecznego
18:30 + Mieczysława Kasprzyk (od Zbigniewa Zabdyr
z rodziną)
WTOREK 4.01
06:30 + Mieczysław Malinowski – 2. rocznica śmierci
06:30 + Jadwiga Cuber (od pracowników Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza)
07:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Władysława Krawczyka z okazji 80. rocznicy urodzin
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Melania – 25. rocznica śmierci i mąż Józef
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
ŚRODA 5.01
06:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
06:30 + Jerzy Kaczmarek (od firmy GABRIEL)
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Anna i Józef Darmoń w 50. rocznicę śmierci
08:00 + Jan Domagała (od żony Krystyny)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 6.01
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla
Marty Weigiel w 75. rocznicę urodzin
08:00 + Renata, Stanisława, Lech Siudek (od męża i syna)
09:30 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
10:00 + Alicja Szyszko-Bohusz
11:00 + Władysław Wójs w 6. rocznicę śmierci (od mamy,
siostry z rodziną, córki z mężem i wnuczki Oliwki)
12:30 + Ignacy – 45. rocznica śmierci
12:30 + Zofia Denkowska
17:00 + Jan Kochana – 3. rocznica śmierci
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
20:30 O zdrowie dla sióstr, Krystyny i Wandy
PIĄTEK 7.01
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Bogdana Jakubowskiego z racji urodzin
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie dla syna Mariusza i jego rodziny oraz
o Boże błogosławieństwo i opiekę MB
17:00 + Cecylia Cebula, mąż Stanisław i o zdrowie dla Bogusławy
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
18:30 + Helena w 2. rocznicę śmierci
18:30 + Stanisław, zmarli rodzice: Klementyna, Władysław
SOBOTA 8.01
06:30 + Maria Pasyk (od pracowników firmy MIELA)
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Anna, Maciej Hanuszek, + Stanisława, Jana Piaściak
08:00 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
08:00 + Jerzy Trybusznyj (od Ryszarda z rodziną)
08:00 + Stefania, Franciszek oraz + Janina i Józef Rudzcy
08:00 + Helena – 12. rocznica śmierci, Julian i zmarli z rodziny
18:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha
Św. dla Julii

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.
W

piątek podczas uroczystego nabożeństwa zakończyliśmy
i podsumowaliśmy Stary Rok 2021. Był to kolejny rok,
w którym życie parafii było mocno naznaczone zmaganiem
się z pandemią. Dokładne podsumowanie minionego roku
w liczbach przedstawimy w biuletynie za tydzień. Mamy
nadzieję, że 2022 rok będzie lepszy i stopniowo będziemy
zmierzać ku normalnemu życiu duchowemu i duszpasterskiemu w naszej wspólnocie.

 Dzisiaj,

jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej
Mszy św. Zespół Charytatywny przeprowadza zbiórkę do
puszek na kuchnię św. Jadwigi. Bóg zapłać za dar serca.

W

Święto Trzech Króli Msze święte odprawimy w porządku niedzielnym. Przy ołtarzu będzie można zabierać
papierowe korony, a także kadzidło i kredę wykonane
przez naszą parafialną scholę. Dochód będzie przeznaczony na działalność scholi, która, jak ufamy, wkrótce powróci
po pandemii.

W

tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W piątek spowiedź od 16:30. O 17:00 Msza
święta dla dzieci, o 18:00 nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa i po nim Msza św. wieczorna. Czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu ze wspólnotą
Chrystus na Krowodrzy będzie w tym miesiącu wyjątkowo tydzień później, czyli w czwartek 13 stycznia o 19:00.

W

sobotę 8 stycznia zapraszamy na nabożeństwo ku czci
naszej patronki św. Jadwigi Królowej o godz. 18:00.
Głównym motywem tej comiesięcznej modlitwy jest troska
o powołania. Odczytujemy również prośby indywidualne
zapisane na kartkach, które przez cały miesiąc można
wrzucać do skrzynki przy figurze św. Jadwigi, a na koniec
udzielane jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy.

W

przyszłą niedzielę, 9 stycznia, wspólnota Chrystus na
Krowodrzy zaprasza po Mszy św. o godz. 18:30 na kolędowe i modlitewne czuwanie przy żłóbku.

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga organizuje na miejscu przy parafii półkolonie w czasie ferii. Odbędą się dwa
turnusy w drugiej połowie stycznia. Klub zapewnia: śniadania i obiady, opiekę instruktora oraz warsztaty i zajęcia
sportowe. Zapisy w biurze Klubu w godzinach otwarcia.
Szczegóły na ulotkach i plakatach.
dokończenie na str. 3
NIEDZIELA 9.01
06:30 + Karolina Sokołowska, + Tadeusz Krasowski oraz
zmarli z rodzin
08:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
09:30 + Stanisław Strzeboński – 18. rocznica śmierci oraz
jego rodzice + Anna i + Leon
10:00 Rezerwacja
11:00 + Aniela, Feliks, Józef
12:30 + Mieczysław Kotarba
12:30 + Jerzy Wojtanowicz, zmarli rodzice: Anna, Walenty
17:00 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
18:30 + Jan Kolarz – 8. rocznica śmierci
20:30 Za Parafian

Plany noworoczne

Dobre słowo
Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje
poprzez mroki naszego świata i zapala zgaszone
gwiazdy.
Phil Bosmans
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 3.01
1 J 2,29–3,6; Ps 98;
J 1,29–34
WTOREK 4.01
1 J 3,7–10; Ps 98;
J 1,35–42
ŚRODA 5.01
1 J 3,11–21; Ps 100;
J 1,43–51
CZWARTEK 6.01
Uroczystość Objawienia
Pańskiego
Iz 60,1–6; Ps 72;
Ef 3,2–3a.5-6; Mt 2,1–12

PIĄTEK 7.01
1 J 3,22–4,6;
Ps 2;
Mt 4,12–17.23–25
SOBOTA 8.01
1 J 4,7–10;
Ps 72;
Mk 6,34–44
NIEDZIELA 9.01
Święto Chrztu Pańskiego
Iz 42,1–4.6–7;
Ps 29;
Dz 10,34–38;
Łk 3,15–16.21–22

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
dokończenie
 Zachęcamy

do nabycia naszych parafialnych kalendarzy
ściennych na 2022 rok. Zawierają one unikalne zdjęcia
kościoła i kalendarium liturgiczne na cały rok. Może to być
bardzo dobry prezent noworoczny dla przyjaciół i znajomych. Kalendarz można nabyć po Mszach św. przy stoliku
obok wejścia głównego lub w zakrystii. Zapraszamy.
 Jak już informowaliśmy, tegoroczna wizyta duszpasterska, czyli kolęda, nie odbędzie się w tradycyjnej formie.
Tak samo jak w ubiegłym roku zapraszamy w styczniu
poszczególne rejony parafii na Msze święte kolędowe do
kościoła. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców ulic:
Krowoderskich Zuchów i Batalionu „Skała” AK. Dokładny
harmonogram tych Mszy świętych wywieszony jest na
drzwiach kościoła i na stronie internetowej.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna
Piasek (l. 82) z ul. Łokietka 51, Agnieszka Mirocha
(l. 89) z ul. Krowoderskich Zuchów 7, Helena Kasprzycka (l. 85) z ul. Krowoderskich Zuchów 26 oraz Marek Kasprzycki (l. 61) z ul. Krowoderskich Zuchów 26.

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

Ostatnio sięgnąłem do kazań papieża Innocentego III.
Wiem, to papież, który nie zawsze ma „dobrą prasę” (choćby
z racji trzech ogłoszonych przez siebie krucjat); nie zmienia
to przecież faktu, że potrafił niezwykle pięknie komentować
Pismo Święte i Liturgię. Czynił to nie tylko w kazaniach, ale
także w listach (urzędowych i prywatnych), za każdym razem szukając alegorycznego – a więc duchowego – wykładu
prezentowanych treści.
Po papieżu Innocentym zostały trzy kazania przeznaczone
na Boże Narodzenie. Trzecie z nich wychodzi od tradycji liturgicznej, która wytworzyła trzy różne formularze Mszy
świętej na tę uroczystość (prawo kościelne zezwala też każdemu kapłanowi tego dnia sprawować Eucharystię trzykrotnie; a nawet zatrzymać wszystkie trzy stypendia mszalne…).
Skąd wzięły się owe trzy msze? Różnie odpowiadano
w dziejach na to pytanie. Innocenty III ma swoje oryginalne
wyjaśnienie. Trzy msze – stwierdza – odpowiadają trzem
„substancjom” w Chrystusie: boskości, cielesności i duchowości. Tym trzem substancjom odpowiada potrójne narodzenie Pana: co do boskości – z Ojca; co do cielesności –
z Matki; co do duchowości – w umyśle, sercu, sumieniu
(łaciński zwrot: in mente zawiera wszystkie te wymiary) każdego z nas. Pierwsze z narodzin jest odwieczne; drugie –
z Maryi – jednorazowe w historii; trzecie zdarza się saepe –
często. Jak często? To już pytanie do nas.
Na tę sekwencję potrójnych narodzin papież nakłada inną
triadę, zawartą w logionie Jezusa: Ja jestem drogą, prawdą
i życiem (J 14,6). W swej boskości Chrystus jest dla nas Drogą, w swym wcieleniu jest Prawdą, zrodzony duchowo jest
Życiem!
Czujemy, jak ta intuicja z początku XIII w. jest „gęsta” – jak
intensywnie można ją odczytywać. Przykładowo, podejście
do Prawdy przez pryzmat wcielenia – prawdziwe jest to, co
zna dyscyplinę wcielenia! Czyż nie? Czy nie jest tak, że nierzadko uciekamy w marzenia, piękne teoretyczne konstrukcje i oczekiwania? Albo mnożymy obietnice – których nigdy
nawet nie zamierzamy spełniać – obietnice dla zyskania czasu, dla „świętego spokoju” – obietnice nieprawdziwe?! Albo
plany noworoczne – od początku równie piękne, co nierealne. Można całą swą energię poświęcić ich tworzeniu – także
po to, by nigdy nie spróbować ich wcielić.
Jeszcze mocniejsza jest intuicja zawarta w powiązaniu życia,
którym jest Chrystus, z Jego narodzinami w naszym wnętrzu
– in mente. Czyż nie jest tak, że jeśli Pan nie rodzi się w naszym duchu, pozostaje jedynie przeszłością? Historycznym
wydarzeniem? Dawnym i minionym przykładem? Nauczycielem zestawianym z Sokratesem czy Platonem?
Czy w wierze nie chodzi o spotkanie? Aktualne. Obecne.
Świeże. Czym będzie chrześcijaństwo bez doświadczenia
jedności z Jezusem żyjącym – doświadczenia, które uruchamia i uzdalnia?
Pozostanie jedynie prawem.
ks. bp Grzegorz Ryś
Z książki Moc wiary, Wydawnictwo WAM 2018

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

Św. Jadwiga Królowa i chrześcijaństwo na
Litwie
Fragment homilii ks. bpa Tadeusza Pieronka z 15
października 2009 r., wygłoszonej w kościele pw.
św. Jadwigi Królowej z okazji sesji naukowej poświęconej chrystianizacji Litwy i opublikowanej
w „Święta Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy”,
Kraków 2010.
(…) Chciałbym dziś być skromnym świadkiem tego, co przeżyłem na Litwie 5 września 1993 roku podczas pielgrzymki
papieża Jana Pawła II w tym kraju. Miałem szczęście brać
udział we Mszy św., koncelebrowanej z Ojcem Świętym
w Wilnie, w parku Na Zakręcie, podczas której ochrzcił on
grupę dorosłych osób, odwołując się do historycznego momentu przyjęcia przez Litwinów chrześcijaństwa w 1387 roku.
W 1987 roku bardzo pragnąłem – mówił wówczas Jan Paweł
II – odwiedzić Litwę. Mijało bowiem 600 lat od chrztu wa-

szych przodków. Bardzo pragnęli tych odwiedzin wasi biskupi
oraz cały Kościół na Litwie. Ponieważ wówczas było to niemożliwe – sami wiecie z jakich powodów – dziękuję Bogu za
to, że mogę dziś być z wami, w tym mieście, waszej stolicy
(Jan Paweł II, Dzieła zebrane, wyd. M. t. XI, s. 624).

Ten prawdziwy chrzest, udzielany przez Ojca Świętego na
oczach tłumu wzruszonego do głębi tym aktem, był jednocześnie chrztem bardzo symbolicznym. Jego symbolika miała
niewątpliwie przynajmniej dwa wymiary, obydwa historyczne
i związane z epoką litewskiego państwa.
Przed uznawanym za właściwego organizatora państwa
litewskiego księciem Mendogiem Litwa była pogańska,
w klasycznym słowa znaczeniu. Mendog ze swoją drużyną wprawdzie przyjął chrzest
w 1251 roku i sprzymierzył
się z Krzyżakami, uzyskując
przy ich poparciu godność
królewską od Stolicy Apostolskiej w 1253 roku, ale nie
tylko nie doprowadził do
Chrzest Litwy,
chrystianizacji Litwinów, lecz
sam porzucił wiarę, a nawet
Włodzimierz Tetmajer
zwrócił się przeciwko jej wyznawcom.
W tę pogańską rzeczywistość wpisała się misja Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły i tych możnych przedstawicieli Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy w chrystianizacji Litwy oprócz korzyści dynastycznych widzieli ocalenie przed najazdami krzyżackimi i szansę rozwoju cywilizacyjnego dla społeczeństwa.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

W 1993 roku, kiedy Jan Paweł II przybył na Litwę, wprawdzie nie była ona pogańska, bo duża część społeczeństwa
pozostała wierna chrześcijaństwu mimo prześladowań ze
strony ateistycznego komunizmu, ale – jak wszystkie inne
kraje zniewolone przez dziesiątki lat neopogańską ideologią –
odczuwała jej skutki i musiała leczyć zadane jej rany, w czym
potrzebowała duchowego wsparcia i słów niosących nadzieję.
Z takim właśnie przesłaniem przyjechał na Litwę Jan Paweł
II. Drodzy Bracia i Siostry – mówił do Litwinów w powitalnym
przemówieniu w katedrze św. Stanisława w Wilnie – macie za

sobą długi okres, w którym wasza wiara niczym cenny metal
w tyglu została poddana bardzo trudnej próbie. Jednakże
czas wymuszonego milczenia o Bogu przeminął, nadeszła
godzina odważnego głoszenia Ewangelii i budowania królestwa poprzez wasze osobiste świadectwo (ibidem, s. 617).

Papież miał jednak świadomość, że to tylko chwila oddechu
i że nadchodzące lata nie będą łatwe. Trud ewangelizacji

będzie przybierał różne formy, ale zawsze będzie głoszeniem
tego samego krzyża Chrystusa, który wieńczy szczyty Jego
świątyń i winien panować w sercu każdego wierzącego. Musicie stawić czoło niezrozumieniu ze strony tych, którzy pod
wpływem ateistycznego wychowania zatracili może – przynajmniej chwilowo – wrażliwość religijną. Musicie podjąć konfrontację z obojętnością, niezrozumieniem, dążeniem do laicyzacji społeczeństwa, izolacją psychologiczną w społeczeństwie przechodzącym głębokie przemiany (…) Kilka lat temu
Litwa świętowała uroczyście 600-lecie chrztu, dzisiaj przeżywa bardzo trudny okres swej długiej i bohaterskiej historii.
Znana jako ziemia krzyży – bo tak wiele ich było na drogach
i polach – dla wielu swoich dzieci stała się niestety kalwarią
(ibidem, s. 617-618).
W tym cywilizacyjnym, kulturowym i religijnym rozgardiaszu,
który co pewien czas zjawia się jako zagrożenie podstawowych ludzkich wartości, trzeba sobie zadać pytanie, jaka rola
przypada dziś św. Jadwidze Królowej w kształtowaniu naszej
wiary? Nie mam żadnych wątpliwości, że w jej historyczną
rolę sprzed ponad 600 lat wcielił się Jan Paweł II, ale nie ma
też wątpliwości, że to my wszyscy, współcześni, poddani nowym testom wiary przez liberalny świat, przez jego pokusy
i wyzwania, mamy obowiązek iść za ich przykładem. Chrześcijaństwo nigdy nie jest zaszczepione do końca, ono się
sprawdza w życiu każdej jednostki, w życiu każdej wspólnoty
religijnej i cywilnej tylko wtedy, kiedy wobec trudności, zagrożeń i niebezpieczeństw jest zdolne świadczyć o Chrystusie
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym codziennym świadectwem własnego życia.
Dziś, dziękując Wszechmocnemu Bogu za opatrznościową
rolę św. Jadwigi Królowej w tworzeniu dziedzictwa wiary
chrześcijańskiej w Polsce i na Litwie, prośmy ją o dalsze
wsparcie u Boga, byśmy wytrwali w wierze i świadectwie
dawanym Prawdzie, którą jest Chrystus.
Skrótu dokonała D.B.
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