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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 5,1–11/
Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego
słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus
zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa
– „rybakiem ludzi”. W każdej z tych odsłon uderza moc słowa
Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra.
Po nieudanej próbie połowu Jezus każe Piotrowi wypłynąć ponownie na głębię. Piotr musi podjąć decyzję, której stawką jest
jego poważanie i prestiż. Jest przecież fachowcem i wie, gdzie
i kiedy najlepiej łowić. Ponadto jest rozczarowany, sfrustrowany. Przez całą noc nic nie złowili.

Wypłyń na głębię – to jest również zaproszenie Jezusa dla nas
w codzienności. Jeżeli chcemy
w naszym życiu wydać owoce, musimy przekraczać siebie,
swoje przyzwyczajenia, schemat y. Wychodzić ze swego
małego „grajdołka” i podejmować wyzwania. Inaczej wcześniej czy później urządzimy się
w przeciętności. Przystosujemy
do schematów, reklamy, poddamy manipulacji tych, którzy
najgłośniej krzyczą.
Piotr jest w stanie przekroczyć siebie i swój ludzki sposób myślenia. Przyjęcie słowa Jezusa jest ryzykiem. Słowa Jezusa są
dalekie od ekonomii i kalkulacji. Piotr podejmuje ryzyko, przełamuje zmęczenie i obawę przed ośmieszeniem. Ma odwagę, by
wyjść poza granice kalkulacji, pewności.
W naszym codziennym życiu sukces niewątpliwie jest ważnym
motorem. Ale w życiu duchowym nie jest to tak oczywiste.
Ludzka mądrość, kalkulacje, inteligencja i triki nie wystarczą, by
osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej w pokorze powiedzieć:
Na Twoje słowo zarzucę sieci. Ważna jest nasza praca, duchowy
wysiłek, asceza, modlitwa, Eucharystia niedzielna, kierownictwo
duchowe, dobre uczynki itd. Ale to wszystko bez zaufania stanie
się woluntaryzmem i dążeniem do perfekcjonizmu, a nie świętości. Świętość wymaga pokory i odwagi porzucenia własnych
kalkulacji, by zaufać Jezusowi, Jego słowu.
Gdy Piotr zawierza słowu Jezusa, staje się świadkiem podwójnego cudu. Pierwszy, zewnętrzny dotyczy połowu, który przerasta wszelkie kalkulacje i oczekiwania. A drugi – wewnętrzny,
ważniejszy dotyczy przemiany serca Piotra. Piotr pada przed
Jezusem na kolana i uznaje swoją grzeszność. Nie lęka się już
ani Jezusa, ani ludzkich opinii.
Stanisław Biel SJ
Za: deon.pl

Opiekunka i fundatorka
Fragment referatu Zdzisława Pietrzyka i Ryszarda Tatarzyńskiego
Idea Uniwersytetu: Królowa Jadwiga I Stanisław ze Skarbimierza
[w:] Święta Jadwiga Królowa. Abyśmy byli godni tego dziedzictwa,
Kraków 2006.
(…) Dla osób nie znających bliżej dziejów naszego Uniwersytetu
mogłoby się wydawać, że nazwa jego pochodzi od dynastii,
która go założyła. Jagiellonowie nie byli jednak założycielami
krakowskiej wszechnicy. Powołanie do życia Studium Generale
przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. odbyło się w warunkach
politycznych Królestwa Polskiego, kiedy to o dynastii litewskiej
na tronie polskim nikt realnie nie myślał. (…)
Zmiany w Polsce po unii z Litwą,
kiedy to tron Polski znalazł się
w rękach przedstawicieli węgierskich Andegawenów i koronowanego na króla Polski księcia litewskiego, doprowadziły do
ponownego bliższego zainteresowania się monarchów stanem
wykształcenia społeczeństwa.
Administrowanie tak dużym organizmem państwowym, misja
chrystianizacyjna na terenie
Litwy właściwej oraz krzewienia katolicyzmu na terenach
dotychczas będących domeną
prawosławia wymagały nowych
zastępów ludzi dobrze przygotowanych do tych zadań. Święta
królowa Jadwiga wychowana na dworach o wysokim poziomie
kulturalnym, tj. w Budzie i Wiedniu, zapewne bardzo dobrze
widziała potrzebę szybkiego wykształcenia całych zastępów
świętych duchownych. Do Polski przybyła jako kilkunastoletnia
dziewczyna z misją poślubienia księcia, uważanego za pogańskiego, dla dobra uniwersalnych ówczesnych wartości. Całe dalsze jej życie było wypełnieniem tej misji – misji uniwersalizmu
chrześcijańskiego w wersji katolickiej. Europa ówczesna, mimo
podziałów w łonie Kościoła była przede wszystkim katolicka.
dokończenie na str. 4

Pomoc potrzebującym
Cokolwiek uczyniliście dla braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25,40). Od pierwszych chwil posługi w parafii św.
Jadwigi na Krowodrzy urzekała mnie hojność i zaangażowanie
parafian w pomoc potrzebującym. Fenomenem naszej parafii
jest zorganizowanie kuchni dla ubogich, utrzymywanej przede
wszystkim z ofiar zbieranych do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Czas pandemii ograniczył w znacznym stopniu
odwiedziny chorych w domach, organizowanie zbiórek żywności przekazywanej później w formie paczek dla najbardziej
potrzebujących.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE

PONIEDZIAŁEK 07.02

▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy błogosła-

06:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
06:30 + Zofia Maciejczyk (od rodziny Górów)
07:00 + Ewa, Leszek Kosydar
07:00 + Anna, Franciszek Smoleń i + syn Edward
08:00 + Zofia i Mieczysław Lewiccy i zmarli z rodzin Lewickich
i Suchan
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 +Józef Synowiec, Helena Nowak
WTOREK 08.02
06:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
07:00 +Jan Domagała (od wnuczki Magdaleny z mężem
i prawnukami)
07:00 + Czesław Czyżewicz (od koleżanek córki z działu księgowości Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie)
08:00 + Katarzyna i Józef Bdziuch oraz zmarli z rodziny Bdziuch
i Łoś
18:30 Dziękczynna za łaski w dotychczasowym życiu Wiktorii
i Moniki oraz o błogosławieństwo Boże, prowadzenie i napełnienie Duchem Św. dla nich
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska

wieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

▪ Dzisiaj, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół
▪

Charytatywny zbiera po Mszach świętych datki na kuchnię
św. Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za dar serca.

We wtorek 8 lutego zapraszamy na nabożeństwo ku
czci Naszej Patronki św.
Jadwigi Królowej o godz.
18:00. Jak co miesiąc, będziemy się modlić głównie
o rozeznanie powołania przez
ludzi młodych. Odczytywać
będziemy również prośby indywidualne zapisane na kartkach, które przez cały miesiąc
można wrzucać do skrzynki
przy figurze św. Jadwigi. Na
koniec udzielane jest indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
Serdecznie zapraszamy.

ŚRODA 09.02

▪ W piątek przypada XXX Światowy Dzień Chorego. W tym

06:30 + Zofia Szkatuła (od chrześnicy Anny z mężem)
06:30 +Józef Mochel – 22. rocznica śmierci
07:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
07:00 +Teresa Sałas (od Mirosława Moryla z rodziną z Tarnowa)
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP

▪ W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszym kościele zna-

CZWARTEK 10.02
06:30 + Cecylia Gołosińska
07:00 + Zofia Szkatuła (od Beaty z mężem i dziećmi)
08:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 O błogosławieństwo Boże dla Jakuba w 27. rocznicę urodzin
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
PIĄTEK 11.02
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie, światło Ducha Św. i opiekę MB dla Marka w 33.
rocznicę urodzin
06:30 + Andrzej Poręba (od chrześnicy Anety z synem)
07:00 + Genowefa Bujas (od Elżbiety i Adama Naporów z mamą
Wiktorią)
07:00 +Józefa Bochenek w 13. rocznicę śmierci, + Piotr, Antoni
i Anna
08:00 + Maria Pasyk (od brata Czesława Miśkiewicz)
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 + Eugeniusz – 1. rocznica śmierci

roku z powodu pandemii wyjątkowo będziemy go obchodzić
w późniejszym czasie, gdy tylko będą ku temu bezpieczniejsze warunki. Jeśli ktoś z chorych pragnie pilnie przyjąć
Sakrament Namaszczenia Chorych, może jak zawsze zgłosić
prośbę o indywidualną wizytę kapłana w domu.

nego nam już Kamila Radzimowskiego, który gra na duduku ormiańskim, oryginalnym instrumencie muzycznym sprzed
3 tysięcy lat. Artysta zagra po każdej Mszy świętej, a przy
głównym wyjściu z kościoła będzie możliwość nabycia płyt.

▪ Ponownie prosimy o roztropność i zachowywanie w kościele zasad sanitarnych takich jak: ograniczona liczba wiernych, dezynfekcja dłoni, używanie maseczek, dystans oraz
przyjmowanie Komunii świętej w pierwszej kolejności na
rękę. W naszej modlitwie pamiętajmy o chorych i zmarłych
i wspierajmy pracowników służby zdrowia. Prośmy także
o pokój na świecie, szczególnie na terenach Europy środkowej i wschodniej.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które

w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Maria
Sołek (l. 89) z ul. Rusznikarskiej 13, Stanisława Macioł
(l. 80) z ul. Krowoderskich Zuchów 26 oraz Krystyna Łatak
(l. 71) z ul. Rusznikarskiej 13.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

SOBOTA 12.02

NIEDZIELA 13.02

06:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
07:00 Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o powrót do zdrowia
07:00 + Rozalia Michalska od wnuka Grzegorza i żony Basi
08:00 Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Emilki z prośbą o potrzebne łaski
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
08:00 +Jan Domagała (od wnuczki Kingi oraz Macieja i prawnuczek Mileny i Martyny)
08:00 + Barbara Paciorek (od koleżanek i kolegów z pracy)
18:30 + Dorota Dyduła

06:30 +Józef Góra w 2. rocznicę śmierci
08:00 + Maria, Walenty, Albina, Julian, Józefa, Janina, Wanda
09:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
10:00 + Marek Grzywacz – 3. rocznica śmierci
11:00 + Dionizy
12:30 + Władysław Gęślak w rocznicę śmierci oraz żona
+ Genowefa
12:30 Rezerwacja
17:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 +Jan Mikłasz – 25. rocznica śmierci
20:30 + Leszek Kurzdym (od siostrzenicy Ewy z rodziną)

Pomoc potrzebującym

Z akatystu ku czci
świętej Jadwigi królowej

dokończenie ze str. 1

Ofiary przekazywane na potrzeby charytatywne służą także
dofinansowaniu w realizacji recept na leki dla ubogich parafian, ale także bezdomnych przebywających na terenie naszej
parafii.
Nieocenioną pomocą są osoby
zaangażowane w zespole charytatywnym, bez których nie
byłoby możliwe realizowanie
wymienionych wyżej przedsięwzięć. Mimo wielkiej ofiarności,
potrzeby są znacznie większe,
coraz częściej kierowane są do
nas prośby o przynoszenie ciepłego posiłku z naszej kuchni do
domów, najczęściej samotnych
starszych osób. Serdecznie zapraszamy chętnych, o wielkim
sercu i odrobinie czasu, ludzi do
zaangażowania się w tę formę pomocy potrzebującym w naszej
wspólnocie parafialnej. Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie ufając, że tylko Bóg zna serce człowieka i widzi jego hojność. W Święta Bożego Narodzenia i Święta Zmartwychwstania
Pańskiego odprawiana jest w naszym kościele Msza święta za
wszystkich ofiarodawców, czyli za każdego z Was kochani Parafianie, którzy dzielicie się sercem i ofiarą z potrzebującymi!
Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę skierować do każdej
osoby zaangażowanej w zespół charytatywny, bez Waszego
poświęcenia te dzieła nie mogłyby istnieć! Niech Boże błogosławieństwo i opieka Maryi towarzyszy nieustannie każdemu
z Was, którzy wspieracie dzieła charytatywne prowadzone
w naszej parafii.
S. Małgorzata

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:

Kondakion 3
Dobrocią i miłością
podbiłaś serca poddanych.
Pochylając się nad ich losem
niosłaś pociechę i nadzieję.
Za Twe umiłowanie człowieka
niezależnie od jego pochodzenia
wychwalajmy Boga śpiewając Alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!
Ikos 3
Ewangelii będąc wierna
przylgnęłaś do krzyża Chrystusa,
czerpiąc z niego mądrość życia
i nadzieję dla swego powołania,
przeto, znaku żywej wiary, wołamy do Ciebie:
Witaj, Królowo świątobliwa i bogobojna pani,
Witaj, Obdarzona żarliwością o zbawienie dusz naszych,
Witaj, Z Bogiem w modlitwie złączona,
Witaj, Strażniczko krzyża Chrystusowego.
Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwigo!
Kondakion 4
Fundowałaś świątynie i klasztory,
nie szczędząc środków na ich utrzymanie.
Własnoręcznie haftowałaś racjonał i ornaty,
które dziś jeszcze podziwiamy.
Za Twą ofiarność i przetrwałe dziedzictwo,
będące dla nas wzorem i naszą chlubą
z wdzięcznością Bogu śpiewajmy Alleluja!

PONIEDZIAŁEK 07.02
1 Krl 8,1–7.9–13; Ps 132;
Mk 6,53–56

PIĄTEK 11.02
1 Krl 11,29–32; 12,19;
Ps 81; Mk 7,31–37

Alleluja, alleluja, alleluja!

WTOREK 08.02
1 Krl 8,22–23.27–30;
Ps 84; Mk 7,1–13

SOBOTA 12.02
1 Krl 12,26–32; 13,33–34;
Ps 106; Mk 8,1–10

ŚRODA 09.02
1 Krl 10,1–10; Ps 37;
Mk 7,14–23

NIEDZIELA 13.02
Jr 17,5–8; Ps 1;
1 Kor 15,12.16–20;
Łk 6,17.20–26

Gorliwa krzewicielko wiary Chrystusowej,
fundatorko wielu świątyń i ołtarzy.
Niosłaś Boga ludziom różnego stanu,
będąc Jego wybranką na ziemi,
przeto z uwielbieniem Tobie śpiewamy:

CZWARTEK 10.02
św. Scholastyki, dziewicy
1 Krl 11,4–13; Ps 106;
Mk 7,24–30

Ikos 4

Witaj, Która świątyniami Pańskimi ubogaciłaś Litwę,
Witaj, Fundująca kościoły i klasztory,
Witaj, Apostołko ewangelii na Litwie i Rusi,
Witaj, Ozdobo Kościoła świętego.
Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwigo!
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Opiekunka i fundatorka
dokończenie ze str. 1

Nauka ówczesna była przede wszystkim skierowana na Kościół.
Wartości i treści tej nauki były zatem uniwersalne dla całej Europy. Już pierwsze lata rządów Jadwigi i Jagiełły doprowadziły
do starań o odnowienie działalności Studium Generale w pełnym
zakresie kształcenia uniwersyteckiego, tj. także z teologii, którego to wydziału nie było w tzw. Uniwersytecie Kazimierzowskim.
Pierwsze próby odnowienia uniwersytetu w Krakowie to rok
1390, kiedy to do stolicy przybył mistrz Mateusz z Krakowa,
sławny teolog, profesor Uniwersytetu w Heidelbergu, a później
biskup Wormacji. (…) Według Bartłomieja z Jasła do odnowienia dążył król Władysław Jagiełło, ówczesny biskup krakowski
Jan Radlica i oficjał krakowski Nawój z Tęczyna. W mowie na
ten temat Bartłomiej z Jasła nie wspomniał nic o roli królowej
Jadwigi (…). Trzeba tu pamiętać, że Królowa miała wówczas
około 16 lat i trudno dopatrywać się w młodzieńczych latach jej
życia decyzji, które rzutowałyby na politykę królestwa. Powołana została wówczas komisja, która miała przygotować reaktywowanie Uniwersytetu Kazimierzowskiego. W jej skład weszli:
Bartłomiej z Jasła, Mikołaj z Gorzkowa, prawdopodobnie Mikołaj Wigandi oraz Stanisław ze Skarbimierza. O roli, jaką komisja
ta odegrała, nie mamy przekazów źródłowych. Jednakże po raz
pierwszy Stanisław ze Skarbimierza wystąpił jako orędownik
rozwoju uniwersytetu.
Czy uczelnia wówczas zaczęła działać – nie znamy pewnej
odpowiedzi – zapewne tak, biorąc pod uwagę następne kroki
w staraniach o fundację pełnego uniwersytetu w Krakowie.
Od tego momentu upłynęło 6 lat, gdy ponownie rozpoczęto starania, nie o uruchomienie uniwersytetu, ale wyłącznie
Wydziału Teologicznego. Z faktu tego można wyciągnąć tylko
jeden wniosek, że do pełnego uniwersytetu brakowało tylko
tego wydziału, a więc uniwersytet działał i należało do pełni
jego rozwoju doprowadzić poprzez otwarcie najważniejszego
wówczas Wydziału Teologicznego.
W staraniach o jego uruchomienie w 1396 r. widać już działania
królowej Jadwigi. Królowa chciała jak najszybciej mieć w swoim królestwie wykształconych w dziedzinie teologii duchownych, którzy podjęliby się misji przyświecającej jej zapewne od
momentu ślubu z Władysławem Jagiełłą. Dla królowej sprawa
chrystianizacji Litwy i misji katolickiej na Rusi była bowiem bardzo pilna i nagląca, a w dalszym ciągu brak było odpowiedniej
kadry zarówno pod względem ilości jak i jakości w ich kształceniu. Starania o wykształcenie dużej ilości duchownych poszły zatem dwoma torami. Po pierwsze rozwinięcie Wydziału
Teologicznego kształcącego duchownych w Krakowie oraz bursa dla studentów z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Pradze.
Oczywiście można postawić pytanie, czy w ówczesnych czasach końca XIV w. studia teologiczne uniwersyteckie potrzebne
były, by zostać wyświęconym na duchownego. Odpowiedź jest
prosta – niekoniecznie. Jednak należy domniemywać, że ambicją królowej było, aby duchowni byli dobrze wykształceni. (…)
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Ostatecznie 11 stycznia 1397 r. został przez papieża Bonifacego IX zatwierdzony Wydział Teologiczny. Wydział ten zapewne
działał choćby w skromnym zakresie. (…) Idea uniwersytetu
została zrealizowana. Niestety nie mamy bliższych informacji,
jak w ostatnich latach XIV w. działała krakowska wszechnica
i na jakich zasadach. Można domniemywać, że bez specjalnych
zmian w stosunku do fundacji kazimierzowskiej.
(…) Królowa Jadwiga na łożu śmierci zapisała swoje klejnoty
na wyposażenie Uniwersytetu Krakowskiego. Testament jej został ściśle zrealizowany, a mowę na pogrzebie świętej królowej
wygłosił jej spowiednik Stanisław ze Skarbimierza. W kazaniu
przewijają się motywy ciągłego pytania: dlaczego ta wspaniała
królowa, opiekunka duchownych, pocieszycielka wdów i sierot,
pani roztropna w radzie i w realizacji przedsięwzięć, wzór monarchini i człowieka, odeszła, została zabrana przez Wszechmogącego. Skalbmierczyk wypowiedział znamienną frazę, która
jest pierwszym znanym orzeczeniem ze strony przedstawiciela
Kościoła o świętości królowej Jadwigi: jeżeli bolejemy za zmarłą o takich zaletach, to powinniśmy się raczej cieszyć, że ona,
której sława nigdy nie zejdzie z ust ludzkich, taka właśnie była
za życia. Zaiste głęboko wierzę, że już została wprowadzona
do nieba, że jej imię wyryło się w sercach wiernych i zostało zapisane w księdze żywota. (…) Na jednym z anniwersarzy
obchodzonych w rocznicę śmierci królowej Stanisław ze Skarbimierza powiedział: w tym wspaniałym klejnocie, jakim jest
nasz uniwersytet; w nim to ujawniło się najintymniejsze uczucie naturalnej przyjaźni, które złączyło ją z nami, jako pobożną
matką i opiekunką (…).
Z tego wynika wniosek, że pozostawione w zapisie testamentowym klejnoty oraz pieniądze
na krakowskie Studium Generale były nie tylko symbolem
dążenia królowej Jadwigi do
odnowienia działalności uniwersytetu w Krakowie, ale realną
pomocą w jego odnowieniu już
na innych zasadach niż ufundowane Studium Generale przez
Kazimierza Wielkiego w 1364 r.
D.B.
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