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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Kto kocha ojca lub matkę bardziej 

niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 

kocha syna lub córkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 

bierze swego krzyża, a idzie za Mną, 

nie jest Mnie godzien. Kto chce zna-

leźć swe życie, straci je, a kto straci 

swe życie z mego powodu, znajdzie 

je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmu-

je; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 

Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmu-

je proroka, jako proroka, nagrodę 

proroka otrzyma. Kto przyjmuje spra-

wiedliwego, jako sprawiedliwego, 

nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto 

poda kubek świeżej wody do picia 

jednemu z tych najmniejszych, dlatego 

że jest uczniem, zaprawdę powiadam 

wam, nie utraci swojej nagrody». 

(Mt 10, 37-42) 

Jest to zapewne jeden z najtrud-

niejszych fragmentów ewangelii. 

Myślę, że powyższe słowa można 

uczynić swoistym „barometrem” na-

szej relacji z Jezusem. Jako pierwsi 

usłyszeli je apostołowie, którzy wyru-

szyli z misją ewangelizacyjną. Już od 

samego jej początku głoszą, że to 

właśnie relacja z Jezusem jest najważ-

niejsza. Być może apostołowie musieli 

mocno przewartościować życie 

w odniesieniu do swojej rodziny. 

Zmienić priorytety, które do tej pory 

były ważne w ich codzienności. Do 

tego zachęca również nas powyższa 

ewangelia, abyśmy przemyśleli, co 

w naszym życiu jest najważniejsze, do 

czego w nim dążymy. 

Jezus mówi o relacji do Niego. 

Tak istotnej, że inne, skądinąd ważne 

relacje, z rodzicami, dziećmi, żoną czy 

mężem, powinny być drugorzędne. To 

nawiązanie do Dekalogu, który przy-

pomina, że relacja ze Stwórcą jest na 

pierwszym miejscu. Każdy z nas 

współtworzy wiele dobrych i pięknych 

relacji. To właśnie w „relacji do” 

tworzy się nasza osobowość. Naj-

ważniejszą i nie do zastąpienia jest 

relacja z Bogiem. Inaczej ją realizu-

jemy w rodzinie, inaczej w życiu sa-

motnym. Nie możemy jednak mówić, 

że nas ona nie dotyczy. Zastanówmy 

się dziś, ile czasu poświęcamy na 

modlitwę. Czy pośród ważnych wyda-

rzeń i spotkań dnia codziennego ma-

my czas na to najważniejsze spotka-

nie, poświęcone tylko Bogu?  
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Jeżeli mamy złą relację z rodzicami, 

dziećmi czy innymi bliskimi osobami, 

zawsze coś tracimy. Podobnie jest 

z relacją z Bogiem. Starajmy się o tym 

pamiętać. Zobaczmy w tej relacji 

szansę na swój własny rozwój.  

W ewangelii pojawia się także 

przypomnienie o konieczności niesie-

nia własnego krzyża. Co więcej, jest 

ono podkreślone, powtórzone. Nie 

można iść za Chrystusem, porzucając 

trudy codziennego życia i ciągle ucie-

kając od cierpienia. Są oczywiście 

sytuacje, w których cierpienia można 

i trzeba uniknąć. Ewangelia przekazu-

je, jak Jezus odchodził z miejsca, 

w którym chciano go zrzucić ze skały. 

Przychodzi jednak moment, w którym 

ucieczka od krzyża byłaby równo-

znaczna z wyparciem się wiary. Takie 

doświadczenie przeżył Piotr, który 

uciekał z Rzymu w czasie prześlado-

wań Nerona. Na drodze spotkał idące-

go w przeciwnym kierunku Jezusa 

i zapytał go: Dokąd idziesz Panie? 

(Quo vadis Domine?). Pan Jezus miał 

odpowiedzieć: „Idę do Rzymu umrzeć 

po raz drugi”. I wtedy Piotr zrozumiał, 

że nie może uciec od krzyża, że musi 

wrócić i zaświadczyć o Jezusie, odda-

jąc za Niego życie. 

Cierpienie i krzyż są częścią życia 

ludzkiego. Niektórzy ludzie uważają, 

że nie można pogodzić miłości Boga 

z istnieniem cierpienia. Uczciwie 

trzeba powiedzieć, że to zdanie niesie 

pewną tajemnicę. Warto jednak popa-

trzeć na Jezusa, który nie usunął cier-

pienia, ale wszedł w nie razem 

z ludźmi. Perspektywa życia i prze-

żywania cierpienia bez Boga jest 

naprawdę przerażająca. Być może 

właśnie dlatego podziwiamy św. Mak-

symiliana Marię Kolbego, że w świe-

cie w którym próbowano zapomnieć 

o Bogu i miłości do drugiego człowie-

ka, poprzez swój gest oddania życia 

przypomniał o tych wartościach. 

W doświadczeniu cierpienia są ta-

kie momenty, przez które musimy 

przejść sami, kiedy nikt nam nie bę-

dzie towarzyszył. Są i takie momenty, 

w których obecność drugiego czło-

wieka jest nie tylko krzepiąca, ale 

i pomaga w znoszeniu cierpienia. 

Wziąć swój własny krzyż jest naj-

trudniej. Często nosimy krzyże in-

nych ludzi. Czy potrafimy jednak nie 

uciekać od własnego krzyża i nieść go 

przez życie? Nawet w obliczu upadku 

(Pan Jezus upadł przynajmniej trzy 

razy!) najważniejsze jest to, że potra-

fimy powstać. 

Ks. Mateusz Szymczyk 
 

* * *  

WAKACJE 
 

Wszystkim wyjeżdżającym skła-

damy życzenia bezpiecznej drogi 

i dobrego, ubogacającego odpoczyn-

ku, a tych, którzy nie wybierają się na 

urlop, zachęcamy do wspólnej modli-

twy i świętowania we wspólnocie 

parafialnej.  

Porządek Mszy świętych w naszym 

kościele parafialnym podczas wakacji 

pozostaje bez większych zmian. Nie 

będzie jedynie dodatkowej Mszy św. 

dla dzieci w I piątek m-ca. 

Nabożeństwo Fatimskie w czwartek 

13 lipca rozpocznie się tradycyjnie 

Mszą świętą o godz. 18.00, natomiast 

w niedzielę 13 sierpnia o godz. 19.00. 

* * * 
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FESTYN PARAFIALNY 

Doroczny festyn odbędzie się 

w niedzielę 23 lipca o godz. 16.00 
w ogrodzie parafialnym przy ulicy 

Kopernika 9. 

Przewidujemy liczne atrakcje dla 

dzieci i dorosłych m.in.: loterię fanto-

wą, konkurs ciast, malowanie twarzy, 

zabawy na wolnym powietrzu, pokaz 

Straży Pożarnej, dobrą muzykę 

w wykonaniu znanego już nam zespo-

łu rodzinnego Jesteśmy, wspólne gril-

lowanie.  

Już dziś serdecznie dziękujemy 

naszym sponsorom: Spółce Kupieckiej 

Unitarg, Cechowi Rzemiosł Spożyw-

czych, Muzeum Ratownictwa w Kra-

kowie, Państwowej Straży Pożarnej, 

pracowni artystycznej Mali Twórcy. 

Dziękujemy wspólnotom działającym 

przy Parafii, zaangażowanym przy 

organizacji festynu, jak również  oso-

bom prywatnym. 

Zachęcamy wszystkich Parafian 

i Gości do udziału. Niech każdy czuje 

się osobiście zaproszony. Świętujmy 

razem! 

* * * 
ODPUST PARAFIALNY 

KU CZCI ŚW. ANNY 
Święta Anna od wieków towarzy-

szy naszej wspólnocie parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy na odpust ku 

jej czci w środę 26 lipca. 

Suma odpustowa zostanie od-

prawiona o godzinie 18.00 w intencji 

dziękczynnej za pielgrzymkę do sank-

tuariów ziemi tarnowskiej oraz za 

pielgrzymów i ich bliskich. Przewod-

niczył jej będzie ks.  Prałat Piotr Sieja. 
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XXXVII PIESZA PIELGRZYMKA 

KRAKOWSKA 
„IDŹCIE I GŁOŚCIE” 

W tym roku po raz pierwszy bę-
dzie można wyruszyć z naszej parafii 
na krakowską pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Ks. Mateusz Szymczyk 
prowadzi zapisy do III Wspólnoty 

wielicko-podgórskiej do grupy 17. 
Pielgrzymka odbywa się rokrocz-

nie w dniach 6-11 sierpnia. Koszt dla 
dzieci i młodzieży do ostatniej klasy 
gimnazjum włącznie to 30 zł. Dla 
dorosłych – 60 zł. 

Ponadto grupa wyposażona jest 
w pakiet pielgrzyma, obejmujący 
koszulkę oraz chustę. Będzie go moż-
na nabyć podczas pielgrzymki. Koszt 
pakietu - 17 zł. 

Powrót z Częstochowy do Kra-
kowa na własną rękę lub autokarem 
pod Halę Targową. Cena biletu 30 zł. 

Bliższe informacje o pielgrzymce 
można znaleźć na stronie: 
www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl 

 
Udziela ich również ks. Mateusz 
Szymczyk pod nr tel. 12 431-22-77 
wew. 24. Proszę dzwonić po godzinie 
20.00. 

Spotkanie organizacyjne dla chęt-
nych odbędzie się w piątek 4 sierpnia 
po Mszy św. wieczornej ok. 18.30 
w kościele św. Mikołaja przy ul. Ko-
pernika 9.  

Już teraz można zapisać się w ty-
godniu w kancelarii parafialnej 
w godzinach urzędowania a w niedzie-
lę  w zakrystii.  

Może zachętą do podjęcia trudu 
pielgrzymowania będzie wiersz 
ks. Jana Twardowskiego zatytułowany 
„Zaufałem drodze”. 
 

* * * 

Zaufałem drodze 

wąskiej 

takiej na łep na szyję 

z dziurami po kolana 

takiej nie w porę jak w listopadzie 

spóźnione buraki 

i wyszedłem na łąkę 

stała święta Agnieszka 

- Nareszcie - powiedziała 

- Martwiłam się już 

że poszedłeś inaczej 

prościej 

po asfalcie 

autostradą do nieba 

 - z nagrodą od ministra 

i że cię diabli wzięli 

* * * 

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/ 

http://www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

