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Ewangelia XXVI niedzieli zwykłej
Jezus powiedział do arcykapłanów
i starszych ludu: Co myślicie? Pewien
człowiek miał dwóch synów. Zwrócił
się do pierwszego i rzekł: "Dziecko,
idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten
odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: "Nie
chcę". Później jednak opamiętał się
i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił
wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. Przyszedł
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby
mu uwierzyć. (Mt 21, 28-32)

Odpowiedzialność za wypowiedziane słowo jest jednym z tematów
dzisiejszej ewangelii. W pierwszej
kolejności idzie o dotrzymywanie
obietnic i zobowiązań, które składamy. Jak jest to ważne, odkrywamy
zazwyczaj w momencie, gdy ktoś nie
dotrzyma danego nam słowa. Wtedy
często pojawiają się uzasadnione pretensje i pytania, dlaczego tak się stało?
Trochę inaczej wygląda to, gdy sami
nie dotrzymujemy słowa. Szukamy
wtedy usprawiedliwienia dla swojej
postawy. Warto jednak przypomnieć,
że nasza wiara jest wiarą Słowa. Nie
możemy zapominać, że Bóg przychodzi do nas jako Słowo. Jezus jest Słowem, które stało się Ciałem. Do dnia
dzisiejszego jesteśmy świadkami
i uczestnikami tego wydarzenia. Za
każdym razem, gdy słyszymy Słowo
Boże, stajemy w bliskiej relacji
z Panem. To Słowo może zmienić
nasze życie i ukształtować je na nowo.
Jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Kolejną ważną kwestią jest sprawa wypełnienia Słowa. Bóg jest zawsze wierny swojemu Słowu. Śledząc
historię zawartą w Piśmie Świętym,
widzimy, że Bóg spełnia obietnice
dane ludziom. Od samego początku
historii zbawiania Bóg nie tylko mówi, ale i działa. Słowo Boga zawsze
jest twórcze i wnosi coś nowego do
naszego życia. Warto się zastanowić,
jak jest ze słowami, które sami wypowiadamy. Czy są to słowa twórcze?
Jeden z bohaterów dzisiejszej
przypowieści obiecuje swojemu Ojcu,

że pójdzie pracować do jego winnicy.
Tak się jednak nie dzieje. Czy nie jest
podobnie w moim życiu? Każdego
dnia wypowiadamy setki słów. Warto
zastanowić się, które z nich sprawiają,
że drugi człowiek, świat i my sami
stajemy się lepsi, bardziej kochający.
Słowem najbardziej dotykamy i ranimy drugiego człowieka.
Postawa drugiego z braci przypomina, że zawsze można zmienić złe
słowo. Człowiek ten idąc do winnicy,
przypomina nam, że każdy z nas,
nawet jeżeli powie coś niewłaściwego,
może to zmienić. Może przeprosić
i wynagrodzić zmarnowany czas.
Jest wreszcie w ewangelii mocno
pokazana odporność człowieka na
Słowo i Świadectwo. Chrystus przypomina swoim słuchaczom, że Słowo
wzywa do nawrócenia również ich.
Dociera ono do nich na różne sposoby.
Pierwszym z nich jest świadectwo
Jana Chrzciciela, który wzywał ludzi
do nawrócenia. Jego sposób życia,
a także słowa, które wypowiadał,
miały przygotować Naród Wybrany
na przyjście Mesjasza. Wielu uwierzyło Janowi. Wśród nich byli celnicy,
nierządnice, żołnierze i inni. Spora
grupa pozostała jednak niewzruszona
na świadectwo Jana. Wśród tych
ostatnich byli faryzeusze i uczeni
w Piśmie, odporni nawet na świadectwo osób nawróconych. To pokazuje,
że można być świadkiem wielu niezwykłych wydarzeń, przemian ludzi
i nie zmienić swojego życia ani swojej
wiary. Ta pokusa grozi także nam.
Ewangelia wzywa nas do nawrócenia, pokazując ludzi, którzy zmienili
swoje życie: Zacheusza, Marię Magdalenę, Jaira i wielu innych.

Podobnie Jezus swoim życiem zaprasza nas do nawrócenia. Dzisiejsza
przypowieść przypomina nam o odpowiedzialności za nasze wybory.
Postarajmy się zrobić wszystko, aby
nie zmarnować danego nam czasu.
Uważnie słuchajmy Słowa, które stało
się Ciałem i zamieszkało między nami.
Ks. Mateusz Szymczyk
***
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Nabożeństwa różańcowe w naszym
kościele parafialnym rozpoczynają
się w tygodniu o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 18.30.
W niedzielę 1 października zapraszamy na uroczyste nabożeństwo
z procesją. Rozpocznie się ono wyjątkowo o godz. 18.15.
***
W październiku z uwagi na trwające
nabożeństwa różańcowe dyżury
popołudniowe księży w kancelarii
zostają skrócone do godz. 17.30.
***
Serdecznie zapraszamy na Mszę św.
z okazji 115. rocznicy urodzin Sł. B.
Hanny Chrzanowskiej. Odbędzie się
ona w sobotę 7 października o godz.
13.30. Przewodniczył jej będzie
J. E. Ks. Abp Grzegorz Ryś.
***
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Ostatnie w tym roku nabożeństwo
fatimskie odbędzie się w piątek 13
października . Rozpocznie się ono
Mszą św. o godz. 18.00.
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Włączając się w ogólnopolską akcję,
organizujemy jednodniową pielgrzymkę do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych na Pogórzu Spiskim (powiat
nowotarski).
Wyjazd 7 października o godz. 7.30.
Zbiórka 5 minut wcześniej na placu
przed kościołem św. Mikołaja. Powrót w godzinach wieczornych.
W programie:
10.30 konferencja wprowadzająca
11.00 Msza św.
12.00 nabożeństwo eucharystyczne
13.00 wyjście na granicę polskosłowacką do stref modlitwy
14.00 modlitwa różańcowa
~ 16.00 zakończenie
~ 19.00 powrót do Krakowa
Koszt przejazdu 30 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Ilość miejsc ograniczona.

RÓŻANIEC DO GRANIC
W tym roku zrodziła się wśród ludzi
świeckich wielka inicjatywa objęcia
modlitwą różańcową całej Polski,
zarówno w sposób duchowy, jak
i fizyczny. Projekt uzyskał aprobatę
Episkopatu Polski. Zaproszenie do
udziału w nim jest skierowane do
wszystkich wierzących Polaków.
W sobotę 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,
staniemy obok siebie, ramię w ramię,
wzdłuż polskiej granicy i wspólnie
odmówimy różaniec. Naszymi głównymi intencjami będzie uwielbienie
Boga i dziękczynienie za opiekę Maryi. Będziemy również prosić o umocnienie wiary, o dar nawrócenia dla
grzeszników, o ratunek, pokój i nadzieję dla świata, o ochronę przed
wojnami i zamachami. Modlitwą
obejmiemy także rodziny, prosząc dla
nich o błogosławieństwo, a dla tych,
które są w kryzysie, o uzdrowienie.

***
KLUB SENIORA
Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza
wszystkich Seniorów i nie tylko na
pierwsze powakacyjne spotkanie.
Odbędzie się ono w czwartek
12 października o godzinie 16.00
w sali kolumnowej na wikarówce.
Gościem spotkania zatytułowanego:
„Medjugorie – świadectwo pielgrzyma” będzie mgr Iza Ćwiertnia.
***
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
PRAC KONSERWATORSKICH
PROWADZONYCH
W KOŚCIELE ŚW.MIKOŁAJA

Prace konserwatorskie przy dekoracji
malarskiej wnętrza kościoła w latach
2013-2017
dotychczasowy koszt:
1 milion 730 tysięcy 671 zł i 30 gr
w tym wkład własny Parafii:
171 tysięcy 467 złotych i 83 gr

Pragniemy poinformować, że Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa odniosło się
pozytywnie do przedłożonej przez
Parafię prośby o zwiększenie dotacji
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i przyznało
nam dodatkowe środki w wysokości
247.864 zł. Pozwolą one na wykonanie bogatej dekoracji malarskiej całego sklepienia i ścian tarczowych
w prezbiterium. Prace potrwają do
końca listopada br. Tym samym ich
wartość wzrosła do kwoty 475.405 zł.,
z czego Parafia musi pokryć 10%,
a więc 47.540,50 zł. Do tej pory zapłaciliśmy 13.530,00 zł. Pozostaje do
zebrania
niebagatelna
kwota
34.010,50 zł, którą trzeba uiścić jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą, dzięki ofiarności naszych darczyńców udźwigniemy ciążące na nas
zobowiązanie.
Odpowiadając na prośby wielu
osób, poniżej przedstawiamy wykaz
kosztów
prac
remontowokonserwatorskich
prowadzonych
w naszym kościele w ostatnich latach.
Zabezpieczenie konstrukcyjne kościoła (prace prowadzone w latach
2011-2012)
całkowity koszt:
1 milion 592 tysiące 870 zł i 68 gr
Koszt w całości pokryty z dotacji
z NFRZK

Rok

Koszt

Dotacja
z
NFRZK

wkład
własny

2013
2014
2015
2016
2017

378055,82
284438,04
399133,19
533744,25
475405,00

352343,77
238500
359219,87
487369,83
427864,5

25712,05
45938,04
39913,32
46374,42
47540,5

Remont elewacji kościoła w latach
2014-2017 finansowany w większości z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
dotychczasowy koszt:
590 tysięcy złotych
w tym wkład własny Parafii:
47 tysięcy 914 złotych 31gr
***
WYPOMINKI
W październiku wybiegamy już
myślą do listopadowych świąt. Pamiętajmy, że nasza więź z braćmi którzy
zasnęli w Panu, wcale nie ustaje, ale
jeszcze się umacnia dzięki wzajemnemu wstawiennictwu. Tradycyjne
ofiary na wypominki można składać
przez cały październik w kancelarii
parafialnej lub w zakrystii

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77
PeKaO S.A.III O/Kraków: 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/
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