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Refleksja ewangeliczna /Łk 6,39—45/

KRAKOWSCY

BISKUPI

Tomasz ze Strzempina
(Strzempiński)
Próbuję wyobrazić sobie obraz, który ukazuje Jezus: nachylam się nad okiem bliźniego i wypatruję jakiejś drobiny, która mu tam przeszkadza. Czasem sam robię to
z własnym okiem, kiedy coś mi do niego wpadnie. I naprawdę nie jest to takie łatwe. A jednak w codzienności
udaje nam się to bardzo dobrze wobec... innych. Ktoś coś
powiedział nie tak, jak mi się podoba. Ktoś mnie nie docenił. Ktoś przekroczył jakąś zasadę czy prawo. Ktoś myśli
inaczej niż ja... A ja? A ja skupiam się na tym i rozkminiam to w kółko i na okrągło: „Jak mógł?!”. I nawet nie
dostrzegam jak staję się, a może już stałem się człowiekiem małostkowym. Skupionym na tym, co prawie niedostrzegalne. Nie zauważam belki w moim oku: ciężaru serca, który jest ceną za bycie strażnikiem prawdy, poprawności, idealności...
A może w tej przypowieści chodzi o to, abyśmy przestali
widzieć drzazgę w oku drugiego człowieka i zobaczyli...
człowieka! Tak, jego samego, który przecież dźwiga jakąś
historię życia, który się zmaga ze swymi słabościami,
o którym tak naprawdę niewiele wiem. Zobaczyć więcej
niż widać na pierwszy rzut oka, spojrzeć z miłosierdziem
to znaczy być wielkodusznym. Św. Paweł w Hymnie
o Miłości przypomina, a może nawet ostrzega: Po części
tylko poznajemy. Nie uzurpujmy sobie władzy sądzenia,
oceniania, korygowania. Któż dał nam do tego prawo?
Natomiast w kontekście nadchodzącego Wielkiego Postu
otwórzmy się na nasze własne nawrócenie. Zapytajmy
naszych bliźnich, co według nich możemy w sobie zmienić, czego oni od nas potrzebują, co możemy im dać?
Pozwólmy, niech mówią... I wzbudźmy w sobie wielkoduszność: pomyślmy dobrze o sobie, o naszych bliźnich
i o naszym Bogu!
Za: chwila-jezuici.pl

Dobre słowo
Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba
tylko przekartkować złe.
autor nieznany

Zapraszam szanownych czytelników na spotkanie z Tomaszem ze Strzempina, który na kartach historii Krakowa
wpisany został dwukrotnie, jako biskup oraz jako profesor
i rektor Akademii Krakowskiej.
Nie był rodowitym Małopolaninem, urodził się 10 sierpnia
1398 w Strzempinie (obecny Czempin), miejscowości położonej niedaleko wielkopolskiego Kościana.
Po ukończeniu poznańskiej szkoły katedralnej naukę kontynuował na Akademii Krakowskiej. Był bardzo pilnym
studentem, ukończył trzy fakultety: na Wydziale Sztuk
Wyzwolonych, Wydziale Prawniczym i Teologicznym. We
wszystkich tych dziedzinach uzyskał tytuły naukowe.
Wyjątkowe cechy dojrzałości intelektualnej i dorobek naukowy został doceniony przez przełożonych kościelnych,
w tym arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca,
który powierzył Tomaszowi reprezentowanie Polski na Soborze Bazylejskim, na którym bronił praw Polski w sporze z
Zakonem Krzyżackim oraz wygłosił oficjalny traktat Uniwersytetu Krakowskiego De potestate ecclesiae et concilii oecumenici o wyższości soboru nad papieżem, który został przyjęty przez sobór jako wykładnia w tej sprawie.
Pozytywnie oceniona postawa Tomasza na soborze zaowocowała kolejnymi poselstwami i misjami dyplomatycznymi. W 1437 przebywał z poselstwem w Rzymie i Bolonii, a w 1450 odbył poselstwo w imieniu króla Kazimierza
Jagiellończyka do papieża Mikołaja V.
Działalność dyplomatyczna nie była jedyną formą działalności Tomasza. Podczas trzech kadencji: w 1432, 1437
oraz 1443/1444 sprawował funkcję rektora Akademii Krakowskiej. W roku 1454 król Kazimierz Jagiellończyk powołał Tomasza Strzempińskiego na stanowisko podkanclerzego koronnego. Spod ręki nowego podkanclerzego wyszły między innymi Statuty nieszawskie (1454), doniosłej
wagi akt prawny stanowiący kamień milowy na drodze
budowy ustroju parlamentarnego i demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce.
W następnym roku, na prośbę króla, Tomasz Strzempiński objął wolne po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego biskupstwo krakowskie. Jak stwierdził Jan Długosz w swoim Katalogu biskupów krakowskich, dokonana przez kapitułę
krakowską elekcja kanoniczna Tomasza nastąpiła per
viam inspirationis et concorditer, czyli jednomyślnie.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 28.02
06:30 O błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących
w naszej parafii
06:30 + Jan, Maria Sikora, + Bartłomiej, Maria Kosoniowie
07:00 O mądrość, świętość i odwagę dla wszystkich kapłanów
07:00 + Andrzej Poręba (od Magdaleny i Tomasza Pach)
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z prośbą o Bożą opiekę, potrzebne łaski dla
syna Michała, synowej Ani z córkami, Anieli, Antosi, Janki
z okazji ich 40. urodzin (prosi mama)
18:30 + Kazimierz Burek – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Helena – 15. rocznica śmierci, Józef Brzezina
WTOREK 01.03
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii w dniu urodzin oraz
opiekę MB dla całej rodziny
06:30 + Zofia Wachowicz (od Beaty i Dominika Hajduk oraz
Barbary i Janusza Dytko)
07:00 O radość nieba dla rodziców: + Emilia, + Władysław
Śnieżek
08:00 + Bogusław Romański – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Maria Firczyk – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Józefa Brewczyńska
ŚRODA 02.03
06:30 O błogosławieństwo Boże dla Kazimierza Jarzyńskiego
z okazji imienin
07:00 + Lucyna Szczepara (od Renaty i Wiesława Bobowskich)
08:00 + Maria Pasyk (od Romana Pasyk z Krakowa)
09:00 + Jan Domagała (od syna Jacka i synowej Ewy)
17:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
18:30 + Helena
20:30 + Maria i Ludwik Dacyl i zmarli z rodzin Dacyl i Kruczak
CZWARTEK 03.03
06:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
07:00 + Zofia Szkatuła (od Pauliny z mężem i synem)
08:00 + Ewa Kosydar (od pracowników praktyki lekarskiej
ZDROWIE przy ul. Rusznikarskiej 17)
18:30 + Adam Dziubakowski – 21. rocznica śmierci
18:30 + Emilia Kolanko
PIĄTEK 04.03
06:30 + Kazimierz Myszka z okazji imienin i urodzin
06:30 + Janusz Sołtysik
07:00 + Ryszard Ferdek – 1. rocznica śmierci
08:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
17:00 + Maria Pasyk (od Bernadety Kapturkiewicz z Zamieścia)
18:30 + Kazimierz Wojtaszek (od Marty i Kazimierza Karcz)
18:30 + Kazimierz, Maria, Franciszek
18:30 + Kazimiera w dniu imienin i + mąż Henryk
SOBOTA 05.03
06:30 + Kazimiera Bodziony z okazji imienin
07:00 + Kazimierz Wilk
07:00 + Stefan, Stanisław
08:00 + Jan Domagała (od wnuka Artura z żoną)
08:00 + Stefania Tondyra – 2. rocznica śmierci
08:00 + Ewa Kamińska (od syna Grzegorza i żony Barbary)
08:00 Rezerwacja
18:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
NIEDZIELA 06.03
06:30 Za Basię w 13. rocznicę urodzin z prośbą o potrzebne
łaski i opiekę MB
08:00 + Kazimierz Ciukowski, + Anna (żona) i zmarli z rodziny
09:30 + Józef Ostafin – 22. rocznica śmierci
10:00 + Kazimiera, Antonina, Krystyna
11:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Kazimierz Burek
17:00 + Eugeniusz Kulma – 30. rocznica śmierci oraz żona Rozalia
i syn Andrzej
18:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Edyty i Michała
(od kolegów i koleżanek)
20:30 + Ewa Kosydar

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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marca przypada środa popielcowa. Tego dnia rozpoczniemy Wielki Post. Msze święte w naszym kościele odprawimy o godz.: 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18.30
i 20:30. O godz. 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie każdej Mszy św. obrzęd posypania
głów popiołem, a składka na tacę będzie formą jałmużny
postnej. Tego dnia wszystkich powyżej 14. roku życia
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Natomiast każdy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia zobowiązany jest również do zachowania postu ścisłego, czyli
spożycia najwyżej trzech posiłków dziennie, w tym jednego
do syta.
 Przygotowaniem do owocnego przeżycia Wielkiego Postu
jest tzw. 40-godzinne nabożeństwo, czyli trzydniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie ona miała
miejsce dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek. Dziś rozpocznie
się po Mszy św. o godz. 12:30 i potrwa do 17:00. Natomiast jutro i pojutrze adoracja rozpocznie się o godz. 15:00
i potrwa do 18:30. Adoracja ma charakter przebłagalny za
grzechy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału
w dogodnym czasie. Niech modlitwa wyciszenia serca
będzie okazją do przygotowania się na czas pokutny
i podjęcia wielkopostnych postanowień.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W czwartek, jak co miesiąc, zapraszamy na
kolejną adorację Najświętszego Sakramentu ze wspólnotą
Chrystus na Krowodrzy o godz. 19:00. W piątek od
16:30 spowiedź. Z powodu pierwszego piątku miesiąca
droga krzyżowa dla dzieci będzie w tym tygodniu
wyjątkowo pół godziny wcześniej, czyli o godz. 16:30,
a o 17:00 odprawimy Mszę świętą. W sobotę o godz. 11:00
Msza św. dla chorych i starszych w kaplicy Matki Bożej,
a o 17:45 pierwszosobotni różaniec.
 W niedzielę za tydzień zespół charytatywny zbierać
będzie datki na kuchnię św. Jadwigi dla ubogich. Bóg
zapłać za dar serca.
 W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 11:00 wszystkie chętne
dzieci będą mogły otrzymać skarbonki na jałmużnę
wielkopostną. Zachęcamy do podjęcia tej formy
umartwienia w Wielkim Poście.
 Spotkanie przed bierzmowaniem dla klas VII będzie we
wtorek 1 marca, a dla klas VI w poniedziałek 14 marca
w kaplicy Matki Bożej o godz. 17:00.
 Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 mieszczącej się
przy ulicy Kluczborskiej 3 zapraszają wszystkich przyszłorocznych uczniów pierwszych klas na dzień otwarty
w szkole. Odbędzie się on w sobotę 5 marca od godz. 9:00
do 13:00 w budynku szkoły. Rodzice i ich pociechy będą
mogli obejrzeć budynek szkoły, zapoznać się z ofertą
i porozmawiać z nauczycielami, a dzieci spędzić atrakcyjnie
czas pod opieką nauczycieli. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Jadwiga Grzyb (l. 96) z ul. Rusznikarskiej 15, Kazimierz
Hajos (l. 69) z ul. Krowoderskich Zuchów 26, Józef
Chmiel (l. 80) z ul. Krowoderskich Zuchów 24, Zdzisław
Richter (l. 88) z ul. Wybickiego 40, Tadeusz Stasiuk
(l. 75) z ul. Kluczborskiej 5, Jadwiga Lipiarz (l. 84) z ul.
Krowoderskich Zuchów 18, Kazimiera Kurdziel (l. 90)
z ul. Stachiewicza 31 oraz Zofia Szymańska (l. 69) z ul.
Stachiewicza 19.

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

KRAKOWSCY BISKUPI

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Tomasz ze Strzempina (Strzempiński)

W NASZEJ PARAFII

dokończenie ze str. 1
Tego rodzaju wybór kanoniczny był w tamtej epoce niezbyt
częsty i dowodził niezwykłego poważania, jakim cieszył się
w oczach współczesnych kandydat na biskupa.
Historia wystawiła biskupowi bardzo dobrą ocenę za działalność zwierzchnika kościelnego. Pomimo wysokiego statusu społecznego był osobą skromną i pobożną. Wykazywał wielką troskę o sprawy Kościoła. W 1459 roku przeprowadził synod diecezjalny, na którym uchwalone zostały
ważne dla Kościoła krakowskiego statuty. Zawierały one
doniosłe ustawy dyscyplinujące wymiar sprawiedliwości.
Zakazywały pod groźbą klątwy kościelnej pozywania sędziów biskupich do sądów poza diecezją oraz ustanawiały
kary za kradzieże dokonywane w majątkach kościelnych.
Zakazano udzielania pożyczek na procent oraz wskazywano na nieuchronność kar na duchownych nieprzestrzegających celibatu. Wszyscy proboszczowie zostali objęci obowiązkiem prowadzenia metryk udzielanych ślubów oraz
zapoznaniem i przestrzeganiem wszystkich przepisów
ustanowionego prawa. W tym celu każda parafia zobligowana była do zaopatrzenia się w teksty statutów diecezjalnych.
Przez cały okres swojej publicznej działalności Tomasz
Strzempiński był gorącym patriotą, czynnie wspierającym
politykę króla Kazimierza Jagiellończyka, w szczególności
w kwestiach związanych z Zakonem Krzyżackim.
Był miłośnikiem książek, a zgromadzony obszerny księgozbiór przekazał Akademii Krakowskiej, wzbogacając ją
o dzieła: pochodzący z XIV wieku rękopis prawa rzymskiego Digestum vetus seu Pandecta, rękopis Dekretu Gracjana z XIII wieku oraz Decisiones Rotae Romanae, zawierające zbiór wyroków sądu papieskiego Roty. Również sam
biskup pozostawił po sobie wiele znaczących dzieł teologicznych i prawniczych: komentarz do „Klementyn” pt.
Lectura seu Glossarium super Clementinis anno 1432, mowy i listy związane z działalnością na soborze w Bazylei
i w diecezji krakowskiej; traktat koncyliarystyczny – Determinatio Basiliensis.

...Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił ...

DROGA KRZYŻOWA w każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 8:30, 17:00 (dla dzieci) oraz o 17:45 i 20:00.
GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym odprawiane są
od przyszłej niedzieli o godz. 16:00.
Udział w tych nabożeństwach daje możliwość
uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych
warunkach. Zapraszamy do modlitwy.
W Wielkim Poście nie będzie piątkowych adoracji Najświętszego Sakramentu o 17:00.

Biskup zmarł 22 września 1460 roku podczas pobytu na
zamku biskupim w Iłży, a cztery dni później ciało jego
zostało pochowane w podziemiach wawelskiej katedry.
D.K.
Na podstawie: Krzysztof Rafał Prokop,
Poczet biskupów krakowskich,
Katarzyna Stępień, Tomasz ze Strzempina,
W. Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta

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

Dzisiaj przed naszym kościołem kwestują wolontariusze z hospicjum domowego dla dzieci Alma
Spei. Opiekuje się ono nieuleczalnie chorymi,
umierającymi dziećmi z Krakowa i Małopolski.

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

Jan i Eliasz
Kim jest Jezus Chrystus? To centralne pytanie Ewangelii
św. Marka. I Ewangelii w ogóle. Centralne pytanie chrześcijaństwa.
W szóstym rozdziale Ewangelii Marka pytanie o Chrystusa
stawia Herod Antypas. Ludzie mówią o Jezusie: To Eliasz.
Herod zaś – dwukrotnie – twierdzi: To Jan Chrzciciel, którego
ja kazałem ściąć, zmartwychwstał (zob. Mk 6,14–29). Następujące zaraz potem opowiadanie o śmierci Jana jeszcze raz
potwierdza znaną nam z innych miejsc Ewangelii prawdę, że
to Jan (a nie Jezus) jest Eliaszem, którego ponowne przyjście
miało poprzedzić Mesjasza.
Eliasz – jak pamiętamy
z Pierwszej Księgi Królewskiej
– największego swojego przeciwnika miał w osobie królabałwochwalcy Achaba. Faktycznie jednak to nie król, lecz
jego niegodziwa żona, Izebel,
czyhała na życie proroka. To
ona mu grozi: Chociaż ty je-

steś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią
bogowie i tamto dorzucą, jeśli
nie postąpię z twoim życiem
tak, jak to się stało z życiem
każdego z nich (tzn. proroków

Eliasz wstępuje do Nieba na Baala, których Eliasz pozabijał
po sądzie Bożym na górze
ognistym rydwanie

Karmel). To przed jej gniewem Eliasz musi uciekać na Pustynię Judzką (1 Krl 19).
W Ewangelii parze Achab – Izebel odpowiada para Herod
Antypas – Herodiada. Herod, podobnie jak Achab, słucha
słów proroka. Nie zgadza się z nimi, postępuje wbrew
nim. Ale słucha. Herodiada natomiast zawzięła się na Jana, szukając tylko sposobnej chwili, aby go zabić. Sposobność się nadarzyła – wszyscy znamy tę historię – na urodzinowej uczcie Heroda. Zachwycony tańcem córki Herodiady, Salome, Herod poprzysiągł jej: Dam ci, o co tylko
mnie poprosisz, nawet połowę mojego królestwa . A ona,
podjudzona przez matkę, zażądała natychmiast: Chcę,
żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela . Niewierny własnemu sumieniu – jak komentował Fulton Sheen – ale wierny swej przysiędze danej po pijanemu wobec
współbiesiadników – posłał do więzienia kata i polecił
przynieść głowę Jana (por. Mk 6,19–29).

się widokiem jego głowy niesionej przez dziewczę (jak
Marek określa Salome) w przerażającym triumfie, na misie, przez środek bankietowej sali.
Skonsternowanemu czytelnikowi Marek dostarcza jednak
nowego klucza do zrozumienia całej sytuacji. Kryje się on
w ostatnim zdaniu rozważanej perykopy: Uczniowie Ja-

na, dowiedziawszy się o tym,
przyszli, zabrali jego ciało
i złożyli je w grobie (Mk
6,29). Dokładnie tak, jak uczniowie Jezusa uczynią z Jego
ciałem po śmierci na krzyżu.

Historia zaczęła się od pytania o Jezusa. I na Jezusie się
kończy. Swoją śmiercią Jan
zapowiada śmierć Jezusa. Do
samego końca jest Jego
„poprzednikiem”. Poprzedza
Go całym swoim losem. Także męczeństwem i pochówJan Chrzciciel
kiem. Jego śmierć odróżnia go
od Eliasza. Prawda. Ale za to jest bardzo odpowiednia do
jego misji – nowego Eliasza zapowiadającego Chrystusa.
Takiego Mesjasza, jaki się objawił w Jezusie Chrystusie,
Jan nie mógł inaczej zapowiedzieć. Nie mógł lepiej na Niego „wskazać”.
W Machaerus Bóg nie okazał się słabszy niż na Pustyni
Judzkiej kilka wieków wcześniej. Okazał się silniejszy. Mocen uzdolnić człowieka do męczeństwa.
Ks. abp Grzegorz Ryś
Z książki Moc wiary

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA :
PONIEDZIAŁEK 28.02

PIĄTEK 04.03

Jan/Eliasz, uwięziony w twierdzy Machaerus, nie doczekał
się cudownej interwencji Bożej. Herodiada mogła nasycić

1 P 1,3–9; Ps 111;
Mk 10,17–27
WTOREK 01.03
1 P 1,10–16; Ps 98;
Mk 10,28–31
ŚRODA 02.03
Środa Popielcowa
Jl 2,12–18; Ps 51;
2 Kor 5,20–6,3;
Mt 6,1–6.16–18
CZWARTEK 03.03
Pwt 30,15–20; Ps 1;
Łk 9,22–25

Święto św. Kazimierza,
królewicza
Syr 51,13–20; Ps 16;
J 15,9–17
SOBOTA 05.03
Iz 58,9b–14; Ps 86;
Łk 5,27–32
NIEDZIELA 06.03
Pwt 26,4–10;
Ps 91;
Rz 10,8–13;
Łk 4,1–13

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

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

Tu historia Jana jakby się rozchodziła z historią Eliasza…
Bóg zachował Eliasza od śmierci z rąk mściwej władczyni
i manipulowanego przez nią władcy. Wzmocnił proroka cudownym pokarmem na pustyni, a następnie wskrzesił w nim
nadzieję i wolę działania, objawiając mu się na Synaju.

