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Ewangelia XXII Niedzieli Zwykłej
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy
i wiele cierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie;
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na
bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie,
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się
i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co
ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je. Cóż
bowiem za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie
w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu
według jego postępowania.
(Mt 16, 21-27)
Powyższa scena, ma miejsce po
wizycie Jezusa i apostołów w Cezarei
Filipowej, gdzie Jezus zapytał swoich
uczniów za kogo Go uważają. Piotr
słyszy słowa, które Jezus, wcześniej
wypowiedział tylko raz i to do samego
diabła: Zejdź mi z oczu szatanie! Niedawno usłyszał od Jezusa zupełnie coś

innego: Błogosławiony jesteś Szymonie (…) Tobie dam klucze Królestwa
Niebieskiego. Paradoks! Błogosławieństwo a zaraz potem słowo, które
przepędza szatana, skierowane do tego
samego człowieka. To pokazuje, jak
bardzo w każdym z nas miesza się
myślenie boskie i ludzkie. Piotr słyszy
najpierw słowa błogosławieństwa
i obietnicę, że bramy piekielne nie
przemogą Kościoła, do którego dostał
klucze. Niedługo potem ten sam Piotr
zaczyna myśleć po swojemu, pouczając Jezusa jak ma wyglądać JEGO (!)
Kościół. To pokusa wielu z nas. Często patrzymy krytycznie na Kościół,
chcąc zmienić jego przyszłość. Szukamy i reformujemy go po swojemu
i na nasz obraz i podobieństwo. Tymczasem Jezus mówiąc o Kościele,
mówi o krzyżu: Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech mnie
naśladuje. To właśnie w śmierci Jezusa bierze początek to, co najcenniejsze
w Kościele – sakramenty.
Zejdź mi z oczu, to także zaproszenie skierowane do Piotra, aby
szedł za Jezusem, a nie przed Nim.
Jezus biorąc krzyż na swoje ramiona,
chce pokazać Piotrowi i nam, że tylko
podążając za Nim, możemy donieść
do końca krzyż obecny w naszym
życiu. Wpatrywanie się w Jezusa jest
drogą, która prowadzi nas do świętości. Gdy stracimy Jezusa z oczu, możemy zgubić kierunek, w którym powinno podążać nasze życie.

wieka, to musi być coś pięknego
w życiu każdego z nas. Czy odkrywam piękno mojego życia, piękno
życia drugiego człowieka, piękno
świata, który mnie otacza? Nie chodzi
o jakąś egzaltację, czy tylko i wyłącznie o przemijającą fascynację. Doświadczenie piękna jest doświadczeniem Boga, który właśnie taki świat
stworzył.
Ks. Mateusz Szymczyk

Iść za Jezusem to lekcja dzisiejszego Słowa. Jezus idąc przed nami,
chce nam przygotować drogę. Nie
każe nam iść w nieznane po drodze,
której by sam nie przeszedł. Jezus
dobrze zna nasze ludzkie doświadczenia, zarówno te radosne (przyjaźni,
miłości, piękna), jak i te trudne (samotności, niezrozumiałego cierpienia,
czy odrzucenia przez ludzi). To ważne, ponieważ ludzkie doświadczenie
stało się doświadczeniem samego
Boga.
Z Cezarei Filipowej Jezus wyrusza
w kierunku Jerozolimy. Po drodze trzy
razy powie apostołom o tym, że idzie
do Jerozolimy umrzeć i zmartwychwstać. Idzie stracić swoje życie po to,
abyśmy my mogli swoje zachować.
Warto zapytać samego siebie, czy
życie które prowadzę jest również
życiem dla kogoś? Czy przeżywam
swoje życie dla Boga i drugiego człowieka? Czy przeżywam swoje życie
także dla siebie?
Skoro Jezus idzie oddać swoje życie, aby ratować życie każdego czło-

***
IMIENINY DUSZPASTERZY
We wrześniu przypadają imieniny
naszych wikariuszy, ks. Roberta Majki
oraz ks. Mateusza Szymczyka. Msze
św. w intencji solenizantów, zamówione przez Wspólnotę Żywego Różańca zostaną odprawione w niedzielę
17
września
we
wspomnienie
św. Roberta
Bellarmina,
biskupa
i doktora Kościoła o godz. 8.00 oraz
w czwartek 21 września, we wspomnienie św. Mateusza, Apostoła
i Ewangelisty o godz. 18.00.
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 SPOTKANIA WSPÓLNOT
Bóg nie jest samotnikiem i nie stworzył
nas do samotności! Zanim wypowiedział
nad każdym z nas słowo „Stań się!”, pomyślał nas jako wielką rodzinę. Wciąż nas
gromadzi, nie rozprasza. Więcej, premiuje
wspólne modlitwy! (por. Mt 18, 19-20).
Bóg dobrze wie, że rodzina jest oparciem,
jest siłą, jest też szkołą miłości. Nie izoluj
się! Poszukaj wspólnoty dla siebie!

NOWY ROK DUSZPASTERSKI


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

niedziele
święta
święta
zniesione
I piątek m-ca

630, 8, 930,
1130 (dla dzieci)
13, 15, 19
630, 715, 18, 19

630, 715
17 (dla dzieci)
18
dni powszednie
630, 715, 18
 NIEDZIELNA MSZA ŚW.
DLA DZIECI
Począwszy od niedzieli 10 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 swoje miejsce we
wspólnocie Kościoła Chrystusowego.


dni powszednie
I piątek m-ca


sobota
niedziela

Zespół
charytatywny

Ks. Robert
Majka

Akcja
Katolicka
Klub Seniora

Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Prałat
Antoni
Sołtysik
Ks. Robert
Majka

Ministranci
lektorzy
schola
Przymierze
wojowników
Sant’Egidio

podczas każdej
Mszy św.
6.30-7.10 oraz
podczas Mszy św.
wieczornej
6.30-7.10 oraz
16.30-18.45

Rodziny
karmelitańskie
Pustynia
w mieście

GODZINY OTWARCIA
KANCELARII PARAFIALNEJ

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Opiekun
Ks.
Proboszcz

Koło Przyjaciół
Radia Maryja

SPOWIEDŹ

niedziele

Wspólnota
Żywy
Różaniec



9-11
9-11
9-11

16-18
16-18
16-18
16-18 (bez
I piątku
m-ca)
kancelaria nieczynna

Ks.
Proboszcz
Ks. Mateusz

Szymczyk
Ks.
Proboszcz

Ks. Mateusz

Szymczyk

spotkania
I niedziela
miesiąca
Msza św.
o godz. 8.00
I i III wtorek
miesiąca
po Mszy św.
wieczornej
do
uzgodnienia
II czwartek
m-ca
godz. 16.00
niedziela
po Mszy św.
o godz. 11.30
do
uzgodnienia
środa
17.00
I niedziela
miesiąca
Msza św.
o godz. 15.00
I niedziela
miesiąca
Msza św.
o godz. 19.00

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTÓW

Dzieci I-komunijne
Kandydaci
do bierzmowania

Opiekun
Ks. Robert Majka
Ks. Mateusz Szymczyk

Informacje o spotkaniach dzieci Ikomunijnych będą każdorazowo po3

dawane przez katechetów w szkołach
oraz w ogłoszeniach parafialnych.
Pierwsze spotkanie dla kandydatów
do bierzmowania z klas VII odbędzie się we wtorek 19 września. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz.
18.00. Po niej zapraszamy na spotkanie.
Młodzież z klas II i III gimnazjum
zapraszamy w piątek 22 września na
godz. 18.00. Spotkanie rozpocznie się
Mszą świętą.


PRACE KONSERWATORSKIE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

ODWIEDZINY CHORYCH

W
każdą I
sobotę m-ca
w godzinach porannych kapłani odwiedzają chorych, uprzednio zgłoszonych
w
kancelarii
parafialnej
(tel. 12 431-22-77). W nagłych wypadkach kapłani odwiedzają chorych
na wezwanie. Nie bójmy się prosić
o sakrament namaszczenia chorych!
Wbrew obiegowym opiniom nie jest
on przeznaczony wyłącznie dla umierających. Sakrament ten ma przynieść
choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.
Zanim powiadomimy księdza,
przygotujmy mieszkanie. Uporządkujmy pokój. Stół, na którym kapłan
położy święte oleje i Najświętszy
Sakrament nakryjmy białym obrusem.
Podobnie jak podczas kolędy ustawmy
krzyż i zapalmy świece.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Najlepiej jednak przyjść po
kapłana osobiście, by wskazać mu
najkrótszą drogę z kościoła do domu
chorego.

Trwają prace konserwatorskie we
wnętrzu naszego kościoła. Przyznana
przez SKOZK na rok 2017 dotacja
pozwoliła na wykonanie konserwacji
technicznej sklepienia prezbiterium
z wyłączeniem ścian tarczowych oraz
na założenie monochromatycznych
warstw malarskich. Pod koniec wakacji wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie
dodatkowych
środków
z NFRZK. Mamy nadzieję, że w tym
roku kalendarzowym wspólnymi siłami uda się sfinansować pełną dekorację malarską sklepienia prezbiterium.
Wszystkich Ofiarodawców, a także
osoby zatroskane o przyszłość naszego kościoła, serdecznie zapraszamy na
Mszę św. w intencji naszych drogich
darczyńców w niedzielę 24 września
na godz. 15.00.
Bezpośrednio po Mszy św. w sali
w piwnicach plebanii odbędzie się
spotkanie z autorką projektu konserwatorskiego, dr Elizą Buszko.

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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