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LISTOPAD 
MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH 

 

„Słuszną i zbawienną rzeczą jest mo-
dlić się za zmarłych” (2 Mch 12,45) 

     
WYPOMINKI JEDNORAZOWE 

 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach jednorazowych są wyczy-
tywane w naszym kościele parafial-
nym w listopadzie. Zachęcamy do 
wspólnej modlitwy w ich intencji 
przez cały listopad podczas Mszy św. 
wieczornych. 
 

1 listopada 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych 
1800 procesja  
1900 Msza św. 

2 listopada 
Dzień Zaduszny 
 
1800 Msza św. 
z procesją  
 

* * * 
WYPOMINKI ROCZNE 

 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach rocznych są wyczytywane 
w każdą niedzielę roku przed Mszą 
św. o godz. 8.00 lub 13.00. Dodatko-
wo w intencji wypominanych spra-
wowana jest Msza św. w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca o godz. 19.00. Jest 
ona poprzedzona nabożeństwem za 
zmarłych, które rozpoczyna się 
o godz. 18.30. 

 
* * * 

 
ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 

 

1. ) Wierni, którzy nawiedzą kościół 
lub kaplicę publiczną 1 lub 2 listopada 
mogą dostąpić odpustu zupełnego, 
który może być ofiarowany tylko za 
zmarłych. Według obowiązujących 
przepisów mogą uzyskać ten odpust 
tylko raz w ciągu dnia. W czasie na-
wiedzenia świątyni należy odmówić 
Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wy-
pełnić inne warunki, jak spowiedź 
sakramentalna, Komunia św. i modli-
twa według intencji Ojca Świętego. 
 

2.) Wierni, którzy pobożnie nawiedzą 
cmentarz i przynajmniej w myśli po-
modlą się za zmarłych, zyskują od-
pust, który może być ofiarowany za 
dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten 
w dniach 1 do 8 listopada (włącznie) 
jest zupełny, w inne dni roku tylko 
cząstkowy. 
 

* * * 
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Ewangelia na Rocznicę Poświęcenia 

Kościoła własnego 

 

Potem wszedł do Jerycha i przechodził 

przez miasto. A był tam pewien czło-

wiek, imieniem Zacheusz, zwierzch-

nik celników i bardzo bogaty. Chciał 

on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to 

jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 

gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł 

więc naprzód i wspiął się na sykomo-

rę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bo-

wiem miał przechodzić. Gdy Jezus 

przyszedł na to miejsce, spojrzał 

w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, 

zejdź prędko, albowiem dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu». Zszedł 

więc z pośpiechem i przyjął Go rozra-

dowany. A wszyscy, widząc to, szem-

rali: «Do grzesznika poszedł w gości-

nę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 

Pana: «Panie, oto połowę mego ma-

jątku daję ubogim, a jeśli kogo 

w czym skrzywdziłem, zwracam po-

czwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: 

«Dziś zbawienie stało się udziałem 

tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. Albowiem Syn Człowie-

czy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło. (Łk 19, 1-10) 

 

Jednym z fragmentów Ewangelii jaki 

Kościół proponuje na niedzielę po-

święcenia kościoła, jest tekst mówiący 

o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. 

Spotkanie to rozpoczyna się dość 

nietypowo, ponieważ Zacheusz siedzi 

na drzewie. Czy był jedynym czło-

wiekiem, który tego dnia wszedł na 

drzewo, aby zobaczyć Jezusa? Tego 

nie wiemy. Ewangelista Łukasz zano-

tował jednak, że w wielkim tłumie 

witających, to właśnie Zacheusz został 

zauważony przez Jezusa. Na samym 

początku w Zacheuszu była zwykła 

ciekawość. Zadawał sobie pytanie: 

«kim jest Jezus?». W tym kontekście 

dokonuje się przedziwne spotkanie 

dwóch osób, z którego dowiadujemy 

się jak Jezus traktuje każdego z nas. 

Dla Niego nie jesteśmy anonimowi - 

każdy z nas jest ważny. Jezus nie 

tylko potrafi dojrzeć nas w wielkim 

tłumie, ale także osobiście spotkać się 

z każdym z nas. Dziś muszę zatrzymać 

się w twoim domu, mówi Jezus do 

Zacheusza. W tamtym czasie było 

wiele ważniejszych domów w Jery-

chu, jak choćby dom przewodniczące-

go synagogi. Jezus wybiera jednak 

dom Zacheusza, wchodzi w jego rze-

czywistość i w jego prywatność, która 

pozostawiała wiele do życzenia. 

Wchodzi po to, aby ją zmienić. Można 

się zastanawiać, co wspólnego ma 

wizyta u Zacheusza z poświęceniem 

kościoła? Przecież ani on sam, ani to, 

czym się zajmował, nie kojarzy się ze 

świętością, wręcz przeciwnie, z grze-
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chem. Jest jednak coś, co łączy te 

rzeczywistości. A jednak kościół jest 

podobny do domu Zacheusza. To 

właśnie w nim dokonuje się spotkanie, 

które zmienia człowieka. 

Zacheusz postanawia zmienić swoje 

życie i wynagrodzić wyrządzone 

krzywdy. Podobnie jest w kościele, do 

którego chodzimy na Eucharystię. Nie 

jest on tylko piękną budowlą. Jest, 

albo powinien być, miejscem spotka-

nia z Jezusem. Spotkania, które zmie-

nia człowieka, wzywa do nawrócenia. 

Owocem nawrócenia jest chęć napra-

wienia wyrządzonych krzywd. Popa-

trzmy na Zacheusza: postanawia od-

dać każdemu, kogo skrzywdził, kon-

kretną sumę pieniędzy. Jego zadośću-

czynienie jest czterokrotną wartością 

wyrządzonej krzywdy. Oddaje cztery 

razy więcej niż zabrał! Prawo żydow-

skie nakazywało zwrot w poczwórnej 

wysokości tylko w jednym przypadku: 

kiedy złodziej ukradł owcę i ją zabił, 

wówczas musiał za nią oddać cztery 

jagnięta. Zacheusz zobowiązuje się 

wynagrodzić w ten sposób wszelkie 

krzywdy, które wyrządził. 

W tym kontekście warto postawić 

sobie pytanie, w jaki sposób zmienia 

mnie niedzielny udział w Eucharystii. 

Co dzieje się w moim życiu po wyj-

ściu z kościoła? Historia Zacheusza 

pokazuje, że prawdziwe spotkanie 

z Panem wzywa do naprawienia wy-

rządzonych krzywd. Poczwórny spo-

sób wynagrodzenia zachęca nas do 

czegoś więcej, niż prostej i sprawie-

dliwej rekompensaty za wyrządzone 

krzywdy. Spotkanie z Jezusem rodzi 

w człowieku hojność. 

W proponowanym dziś tekście jest 

jeszcze przynajmniej jedna kwestia, 

nad którą warto się zatrzymać. To 

refleksja nad tym, czy chcę być 

w grupie ludzi, których Jezus przy-

szedł odszukać i zbawić. Nawet jeżeli 

moje życie nie jest życiem Zacheusza, 

to przecież każdy z nas potrzebuje 

łaski przebaczenia. Ewangelia zachęca 

nas, abyśmy zaprosili Jezusa do na-

szego domu, do naszego życia. 

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

PRAC KONSERWATORSKICH 

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

Pragniemy podzielić się radosną 

wiadomością. W październiku zwróci-

liśmy się kolejny raz do Społecznego 

Komitetu Odnowy Zabytków Krako-

wa z prośbą o zwiększenie dotacji na 

prowadzenie prac konserwatorskich 

we wnętrzu naszego kościoła. Prośbę 

motywowaliśmy zbliżającymi się 

uroczystościami beatyfikacyjnymi 

Sł. B. Hanny Chrzanowskiej. Prezy-

dium odpowiedziało pozytywnie, 

przyznając nam kolejne 229.722,72 zł. 

Tym samym wartość tegorocznych 

prac wzrosła do kwoty 730.652,47 zł, 

z czego Parafia pokrywa 10 %. W tym 

miejscu pragniemy podziękować 

wszystkim ofiarodawcom. Dzięki 

Państwa pomocy nasz kościół odzy-

skuje swój blask.  

Prace w obrębie prezbiterium będą 

trwały nieprzerwanie do wiosny. Ma-

my nadzieję, że z Bożą pomocą pozy-

skamy brakujące środki, niezbędne do 

zakończenia renowacji dekoracji ma-

larskiej prezbiterium i po siedmiu 

latach uciążliwych remontów będzie-

my mogli bez przeszkód, w odnowio-

nym kościele celebrować liturgię.  
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ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 

ZE SŁ. B. HANNĄ CHRZANOWSKĄ 
 

każdy czwartek o godz. 17.00 

począwszy od 9 listopada 

kościół św. Mikołaja w Krakowie 

ul. Kopernika 9 

 

Przed nami doniosłe wydarzenie. 

Za kilka miesięcy Sł. B. Hanna 

Chrzanowska zostanie wyniesiona na 

ołtarze. Kim była? Jaka była jej ścież-

ka do nieba? Czy to przypadek, że 

Kościół chce nam ją dać jako wzór do 

naśladowania właśnie teraz? 

Każdy, kto kiedykolwiek pochylił 

się nad żywotami świętych, musiał się 

przekonać, że to ludzie nietuzinkowi. 

Święty to człowiek z charakterem, 

pełen pasji, dla którego nie ma rzeczy 

niemożliwych. W końcu nie działa on 

swoją siłą! Pozwala Bogu działać 

przez siebie. W imię słusznej sprawy 

jest gotowy stanąć przeciwko całemu 

światu, uzbrojony jedynie 

w … MIŁOŚĆ. I to wystarcza, żeby 

zmieniać oblicze ziemi na bardziej 

ludzkie, na bardziej Boże.  

Nie inaczej było z Hanną Chrza-

nowską. Chcesz się przekonać? 

Przyjdź na adorację Najświętszego 

Sakramentu, podczas której będziemy 

poznawać Hannę korzystając z jej 

zapisków. Będziemy wraz z nią uczyć 

się adorować Boga w ciszy. Będziemy 

modlić się na różańcu we wszystkich 

intencjach zapisanych w księdze próśb 

i podziękowań zanoszonych przez 

ręce Hanny. 

* * * 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI 

MAŁŻEŃSTW 
 

W naszej parafii zrodziła się nowa 

inicjatywa skierowana do mał-

żeństw, szczególnie tych, które 

w danym miesiącu obchodzą rocznicę 

zawarcia sakramentu małżeństwa. 

Począwszy od 5 listopada w każdą 

I niedzielę miesiąca zapraszamy na 

Mszę św. o godz. 15.00 z okoliczno-

ściowym kazaniem. Dla tych, którzy 

chcą pogłębić swoją wiarę, po Mszy 

św. możliwość uczestniczenia w ado-

racji Najświętszego Sakramentu 

i spotkaniu prowadzonym przez 

wspólnotę Rodziny karmelitańskie. 

W niedzielę 5 listopada gościem 

wspólnoty będzie o. Marian Zawada, 

który wygłosi konferencję o modlitwie 

karmelitańskiej.  

* * * 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

na kolejne spotkanie zatytułowane: 

„Twórcze przeżywanie wieku sędzi-

wego”. Jego gościem będzie ks. Jan 

Dziedzic, prof. UPJPII. Spotkanie 

odbędzie się w czwartek 9 listopada 

o godzinie 16.00 w sali kolumnowej 

na wikarówce.  

* * * 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

w intencji ks. Marcina Masłonia 

zamówioną przez Wspólnotę Żywe-

go Różańca z okazji imienin – 

niedziela 12 listopada o godz. 8.00. 

 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 
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