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Ewangelia XXIII niedzieli zwykłej
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na
słowie dwóch albo trzech świadków
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie
usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci
będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, cokolwiek
zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie. Dalej,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
dwóch z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będzie, to wszystko otrzymają
od mojego Ojca, który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich".
(Mt 18, 15-20)
Przebaczenie jest jednym z najważniejszych tematów nauczania
Jezusa. Zbawienie, które dokonało się
dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu, doprowadziło do pojednania ludzi
z Bogiem oraz ludzi miedzy sobą.
Powyższy fragment pokazuje jak
bardzo Jezusowi zależy na pojednaniu.
Aby dobrze zrozumieć przesłanie
Jezusa trzeba pamiętać, że w każdej
spowiedzi Bóg daje nam szansę, mimo
że często spowiadamy się z tych samych grzechów przez wiele lat. Zanim
zaczniemy się zastanawiać, czy warto

przebaczyć (czasem wielką krzywdę!)
przypomnijmy sobie, że Bóg pierwszy
nam przebaczył. Pokazuje to przypowieść o zagubionej owcy, którą Jezus
opowiada tuż przed powyższym fragmentem. Historia ta jak mało która
przypomina, że Bóg troszczy się
o życie każdego człowieka. Jednocześnie trzy etapy pokazują, jak ważną
rzeczą jest upomnienie braterskie.
Ktoś może powiedzieć, że to za dużo… Że nie można tyle razy dawać
szansy drugiemu człowiekowi. Dlatego warto pamiętać, że upomnienie jest
procesem. Być może wydaje nam się,
że wystarczy raz zwrócić uwagę i ktoś
się od razu poprawi. To możliwe, ale
dzieje się sporadycznie. Upomnienie
wymaga od nas wielu etapów i cierpliwości. Czasem przez lata będziemy
upominać drugiego, żeby się zmienił.
Aby to zrozumieć wystarczy postawić
się po drugiej stronie. Jak szybko się
zmieniliśmy, gdy ktoś nas upomniał?
Czy chętnie przyjęliśmy jego sugestie?
Ważną rzeczą przy pojednaniu
jest modlitwa. Gdy przyprowadzamy
dwóch lub trzech świadków, którzy
mają nam pomóc, ich zadaniem jest
nie tylko wsparcie w upomnieniu, ale
i modlitwa. Jeśli dwóch lub trzech
o coś zgodnie prosić będzie, to otrzymają od Ojca. Modlitwa o nawrócenie
drugiego człowieka nie jest dodatkiem
do upomnienia, ale konieczną rzeczą.
Bez oddania Panu Bogu tej kwestii
pojednanie czy upomnienie nie będzie
możliwe.

Pan Jezus mówi także o tym, żeby
tych którzy nie chcą przyjąć upomnienia, traktować jak pogan i celników.
Nie możemy jednak zapominać,
że miarą tego traktowania jest postawa
Jezusa. On nie opuszczał celników
i grzeszników. Nieustannie mówił im
o konieczności nawrócenia, z większą
miłością i cierpliwością zwracał się do
nich…
Upomnienie braterskie jest także
uczynkiem miłosierdzia względem
drugiego człowieka. Wydaje się, że to
jeden z uczynków miłosierdzia, który
najtrudniej wykonać. Łatwo nakarmić
głodnego, czy napoić spragnionego,
upomnienie przychodzi trudniej. Starajmy się jednak zrobić wszystko, aby
cierpliwie przyjmować Słowo Boże,
które wzywa nas do nawrócenia.
Dbajmy o wrażliwość naszego sumienia, które kształtowane poprzez modlitwę i właściwe wybory wskaże nam
drogę do drugiego człowieka. Drogą,
którą podążał Chrystus pełen miłości,
ale i jasnych zasad w stosunku do
ludzi.
ks. Mateusz Szymczyk
***
EPITAFIUM
W niedzielę 30 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 15.00 koncelebrowanej przez ks. kan. Józefa Gubałę
oraz ks. prał. Zygmunta Koska przy
licznym udziale wiernych zostało
uroczyście odsłonięte i poświęcone
epitafium upamiętniające śp. ks. prał.
Antoniego Sołtysika, proboszcza parafii św. Mikołaja w latach 1981-2008.
Epitafium powstało według projektu
autorstwa Stanisława Juszczaka, będącego również pomysłodawcą sarkofagu bł. Hanny Chrzanowskiej. Tablicę
wykonano z czarnego marmuru
w krakowskiej firmie Kamimar, pro-

wadzonej przez artystę rzeźbiarza
i mistrza rzemiosła kamieniarskiego
Waldemara Wesołowskiego. Za zgodą
konserwatora zabytków epitafium
przytwierdzono do południowej ściany
nawy głównej tuż obok ołtarza Matki
Boskiej Niepokalanie Poczętej, nad
kryptą, w której spoczywają doczesne
szczątki Księdza Prałata.
Tablica
upamiętnia
również
prof. Ignacego Chrzanowskiego, ojca
bł. Hanny Chrzanowskiej, cenionego
znawcę literatury polskiej, którego
prochy złożono w tej samej krypcie
6 kwietnia 2016 roku.
Wszystkich, którzy chcieliby
w ten sposób uczcić pamięć Zmarłych
zapraszamy
do
partycypowania
w kosztach epitafium. Wyniosły one
sześć i pół tysiąca złotych.
***
NOWY ROK DUSZPASTERSKI
Nowy rok rozpoczynamy w odnowionym składzie duszpasterskim.
Decyzją Metropolity Krakowskiego
do pomocy w naszej parafii zostali
skierowani ks. dr Rafał Szczurowski,
wykładowca UPJPII, oraz ks. Michał
Mroszczak, notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. We wrześniu będziemy również gościć wśród nas
alumna Krzysztofa Jakubiaka, odbywającego miesięczną praktykę po IV
roku studiów. Otoczmy przybyłych do
nas Kapłanów modlitwą i życzliwością. Już dziś zapraszamy na Mszę św.
z okazji imienin ks. Rafała i ks. Michała, zamówioną przez Wspólnotę
Różańcową w wigilię święta świętych
Archaniołów,
patronów
Księży,
w poniedziałek 28 września o godz.
18.00. Wcześniej, 21 września o godz.
18.00 Msza św. w intencji ks. Mateusza Szymczyka.
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❖

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Różaniec prowadzony jest codziennie
przez członków wspólnoty różańcowej
w dni powszednie o godz. 17.00,
w niedziele i święta o godz. 18.00.

Po wakacyjnej zmianie wracamy do
stałego porządku Mszy świętych.
niedziele
święta
święta
zniesione
dni powszednie

630, 8, 930,
11 (dla dzieci)
13, 15, 19
630, 715, 18, 19

Nowenna do św. Mikołaja odprawiana jest w poniedziałki podczas Mszy
św. o godz. 18.00. Mija rok odkąd
nasz Patron jest obecny wśród nas
w swoich relikwiach. 26 września
ubiegłego roku ks. Proboszcz Józef
Gubała sprowadził „Świętą Mannę”
z włoskiego Bari, byśmy mogli poczuć fizyczną obecność Biskupa Cudotwórcy, uchwycić się jego ręki,
zaprzyjaźnić się z nim. Pomogą nam
w tym poniedziałkowe modlitwy
i pieśni ku czci św. Mikołaja, które
powstały w tym roku z myślą o naszej
wspólnocie parafialnej. Autorem tekstów jest diakon Tomasz Skrzęta MS,
natomiast muzykę skomponował Michał Niemiec.

30

630, 715, 18

Możliwość spowiedzi w dni powszednie od 6.30 do 7.10 i podczas Mszy
św. wieczornej , natomiast w niedziele
i święta podczas wszystkich Mszy św.
❖

NIEDZIELNA MSZA ŚW. DLA
DZIECI

Począwszy od niedzieli 6 września
serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
na Mszę świętą o godz. 11.30, sprawowaną z ich udziałem. Ma ona pomóc dzieciom nawiązać relację
z Bogiem i znaleźć własne miejsce we
wspólnocie Kościoła.
❖

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmawiana jest w naszym kościele parafialnym w środy
podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Smuci fakt, że dziś gromadzi niewiele
osób. To błąd. Maryja upodobała
sobie cudowną ikonę Perpetuo succursu, by od wieków za jej pośrednictwem wsłuchiwać się w prośby swoich
dzieci i wypraszać dla nich łaski.
Historia ikony, której kopię posiadamy, sięga średniowiecza. Nie
znamy autora, miejsca, ani czasu jej
powstania. Wiemy, że pod koniec
XV w. została wykradziona z Krety,
gdzie od dłuższego czasu cieszyła się
sławą cudownej. Kradzieży dokonał
pewien kupiec, który następnie przewiózł ją do Rzymu. Na łożu śmierci
miał powierzyć ją przyjacielowi
z poleceniem, by została oddana do

NABOŻEŃSTWA STAŁE

Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się się w dni
powszednie o godz. 17.30 (w czwartek
o 17.00), w niedziele i święta o godz.
18.30. Minuty spędzone przed Panem
nigdy nie są stracone. Nie wiesz, co
mówić? Tym lepiej. Trwaj w ciszy
i wpatruj się w Tego, który Cię stworzył i odkupił. On może wszystko.
Kiedyś św. Jan Maria Vianney został
zapytany, co tak długo robi w kościele
przed Najświętszym Sakramentem.
Święty proboszcz z Ars odpowiedział:
„Nic. Ja patrzę na Niego, a On patrzy
na mnie”.
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czci publicznej. Niemniej nowi właściciele chcieli zatrzymać ją dla siebie,
toteż Maryja kilkakrotnie objawiła się
we śnie ich kilkuletniej córce, przedstawiając się jako „Nieustająca Pomoc” i prosząc, by umieszczono ją
w jakimś rzymskim kościele między
bazyliką Santa Maria Maggiore
a katedrą na Lateranie. Prośba Maryi
została spełniona w 1499 roku. Ikona
trafiła wówczas pod opiekę augustianów do kościoła św. Mateusza, gdzie
przez kolejne trzy wieki wsławiła się
licznymi cudami. Wraz ze zniszczeniem tegoż kościoła podczas wojen
napoleońskich, ikonę przeniesiono do
innego. Ze względu na to, że czczono
w nim wizerunek Matki Bożej Łaskawej, ikonę umieszczono w kaplicy
bocznej i całkowicie o niej zapomniano na, bagatela, 75 lat!
W 1855 roku grunty, na których
niegdyś stał kościół św. Mateusza
zakupili redemptoryści. Usłyszawszy
historię cudownej Madonny, która
niegdyś z tego miejsca roztaczała
swoją opiekę, zapragnęli Ją odnaleźć.
Udało się to dzięki nowicjuszowi,
który w dzieciństwie służył jako ministrant u augustianów i słyszał opowieści jednego z nich o łaskami słynącej
ikonie, umiał też wskazać, gdzie się
ona znajduje. Na polecenie papieża
Piusa IX w 1866 roku augustianie
przekazali ikonę redemptorystom,
którzy rozsławili ją na całym świecie,
zaszczepiając tradycję środowych
nowenn.
W Polsce nabożeństwo zostało
odprawione po raz pierwszy w 1951
roku, a w naszej parafii 16 lat później.

W niedzielę 26.11.1967 roku uroczyście poświęcono obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, na który złożyli
się parafianie. Ministranci rozprowadzili wśród wiernych śpiewniki, modlitewniki i obrazki., a proboszcz
w ogłoszeniach zapisał: „W środę
29 listopada o godz. 18.00 Msza św.
i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – i tak będzie w każdą
środę”. Tak jest od 53. lat. Czy tak
będzie nadal? – to zależy od nas.
Zapomniana Madonna spogląda
na nas z kopii cudownej ikony, pragnąc być dla nas Perpetuo succursu.
Modlitwy
za
wstawiennictwem
bł. Hanny Chrzanowskiej prowadzone są w czwartki od godz. 17.00
przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. W tym roku wraz
z bł. Hanną wchodzimy w świat Psalmów. Wprowadza nas do niego wielki
Przyjaciel Błogosławionej, św. Jan
Paweł II.
***
PIELGRZYMKA RODZIN DO
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

W niedzielę 13 września odbędzie
się doroczna pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii
Zebrzydowskiej. W programie Droga
Krzyżowa o godz. 9.00 i Msza św.
pod przewodnictwem abp. Marka
Jędraszewskiego o godz. 11.30.
Z naszej parafii wyruszy autokar.
Wyjazd o godz. 6.45, powrót około
godz. 17.00. Koszt 30 zł. Zapisy
w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania.

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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