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EWANGELIA 

V NIEDZIELI ZWYKŁEJ 
 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł 

z Jakubem i Janem do domu Szymona 

i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona 

leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli 

Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, 

ująwszy za rękę, a opuściła ją gorącz-

ka. I usługiwała im. Z nastaniem wie-

czora, gdy słońce zaszło, przynosili do 

Niego wszystkich chorych i opęta-

nych; i całe miasto zebrało się 

 u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 

rozmaitymi chorobami i wiele złych 

duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał 

złym duchom mówić, ponieważ Go 

znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było 

ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił. 

Pośpieszył za Nim Szymon z towarzy-

szami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli 

Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On 

rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, 

do sąsiednich miejscowości, abym 

i tam mógł nauczać, bo po to wysze-

dłem”. I chodził po całej Galilei, nau-

czając w ich synagogach i wyrzucając 

złe duchy. (Mk 1, 29-39) 
 

Niezwykle dynamiczne są pierw-

sze tygodnie nauczania i działalności 

Jezusa. Po uwięzieniu Jana Chrzcicie-

la, przybywa do Galilei i zaczyna 

głosić Królestwo Boże i wzywać ludzi 

do nawrócenia. W tym czasie uzdra-

wia, wyrzuca złe duchy i powołuje 

pierwszych uczniów. Przybywa 

wreszcie do Kafarnaum do synagogi 

i do domu Andrzeja i Szymona. Po-

wyższy fragment zwraca naszą uwagę 

na następujące rzeczy.  

Po pierwsze widzimy Jezusa, któ-

ry wchodzi w życie swoich uczniów. 

Zdarza nam się myśleć, że Jezus po-

wołując kogoś do swojej służby, na-

kazuje mu całkowicie porzucić troskę 

o własną rodzinę. Jednak powyższe 

spotkanie pokazuje, że Jezus troszczy 

się o rodzinę swoich uczniów. Uzdra-

wia nie przypadkową kobietę, ale 

teściową Szymona. Są oczywiście 

fragmenty Ewangelii mówiące o tym, 

że Ci, którzy idą za Jezusem, nie mogą 

Go stawiać na równi z bliskimi, ale 

żaden tekst nie mówi o tym, że wybie-

rając Jezusa, powinniśmy całkowicie 

zerwać relację z bliskimi. Chrześcijań-

stwo jest religią relacji z Bogiem 

i drugim człowiekiem- Jezus wymaga 

od nas, abyśmy potrafili właściwie te 

relacje poukładać. 
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Kolejną sprawą obecną w tym tek-

ście jest modlitwa Jezusa. Po całym 

dniu nauczania, uzdrawiania i rozlicz-

nych spotkań, Jezus wstaje wcześnie 

rano i wychodzi poza miasto, aby się 

modlić. Wydaje się, że ten przykład 

jest dziś bardzo potrzebny. Być może 

usprawiedliwiamy swój brak modli-

twy brakiem czasu. Mówimy: „Mam 

dużo pracy, pracuję po 12 godzin, 

muszę zająć się dziećmi, etc. – nie 

mam czasu na spokojną modlitwę”. 

Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam 

coś zupełnie innego. Jezus uzdrowił 

wielu ludzi, z wieloma rozmawiał, pod 

koniec dnia musiał być wykończony. 

Jednak wstaje rano i poza miastem, 

w miejscu pustynnym znajduje czas na 

spotkanie z Ojcem. Pokazuje w jaki 

sposób ułożyć hierarchię relacji 

w swoim życiu. Spotkanie z Ojcem 

stawia na pierwszym miejscu. Jest to 

ważna lekcja dla każdego z nas. Przy-

pomina nam, że również w naszym 

życiu priorytet relacji z Bogiem nie 

może być niczym zastąpiony. Dzięki 

Bogu w naszym mieście są kościoły 

do których drzwi są otwarte przez cały 

dzień. Postarajmy się zobaczyć w nich 

nasze miejsce pustynne, w którym 

spotkamy się z Ojcem. Umiejmy tak 

zorganizować dzień, aby w natłoku 

obowiązków znaleźć czas dla Boga. 

Ostatnią sprawą, na którą chciał-

bym zwrócić uwagę jest niezwykła 

pokora Jezusa. Rano, gdy Szymon 

i jego towarzysze znajdują Jezusa 

i zachęcają do powrotu do Kafarnaum, 

bo wszyscy Go szukają, Jezus spokoj-

nie mówi, że muszą iść dalej. Pozo-

stawia miejsce i ludzi wśród których 

w ciągu poprzedniego dnia zdobył 

posłuch i prawdopodobnie zaskarbił 

sobie ogromny podziw i szacunek. 

Wyrusza do kolejnego miasta głosić 

Królestwo Boże. Z pewnością nie jest 

łatwo zostawić ludzi i miejsce, gdzie 

człowiek dobrze się czuje, jednak 

głoszenie Królestwa Bożego wszyst-

kim ludziom, także tym, którzy nie 

zawsze będę chcieli tego słuchać, jest 

zdecydowanie ważniejsze. To też 

pokazuje ogromną wolność Jezusa 

i jego oddanie Ojcu. Relacja z Ojcem 

jest podstawową dla Jezusa.  

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia Sakramentu Namaszczenia 

Chorych oraz błogosławieństwem 

lurdzkim odbędzie się w kościele 

parafialnym w niedzielę 11 lutego 

o godz. 9.30. Prosimy o przyniesie-

nie z sobą karteczek z wypisanym 

imieniem, nazwiskiem oraz adresem. 
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ŚRODA POPIELCOWA 

14 lutego 

 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. 

 

* * * 
REKOLEKCJE PARAFIALNE 

18-21 lutego 

 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

w I niedzielę Wielkiego Postu. 

W tym roku wygłosi je dla nas 

ks. dr Andrzej Scąber, referent 

ds. kanonizacyjnych Archidiecezji 

Krakowskiej. Tematem rekolekcji 

będzie „Miłosierdzie po krakowsku” 

PROGRAM: 

18 lutego 
MATKA TERESA KRAKOWSKA – 

sł. B. Hanna Chrzanowska 

nauka rekolekcyjna podczas nie-

dzielnych Mszy św. 

19-21 lutego 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

o godz. 18.00 
19 lutego 

OBROŃCA WIARY I UBOGICH- 

sł. B. ks. Piotr Skarga 
 

20 lutego 

DUSZPASTERZ ZESŁAŃCÓW 

bł. ks. Władysław Bukowiński 
 

21 lutego 

ŚWIĘTY MIEJSKIEJ OGRZEWALNI 

Brat Albert Chmielowski 

* * * 

 

 

 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE  

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 
 

 
Droga Krzyżowa: 
 piątek godz. 17.00 (dla dzieci)  
 piątek  bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
 niedziela po Mszy św. z godz. 

15.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym: niedziela godz. 1815 
 

* * * 

PRZED BEATYFIKACJĄ 
 

Już niespełna trzy miesiące dzielą nas 

od beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. 

Odbędzie się ona 28 kwietnia br. To 

wielkie święto dla nieba i dla ziemi. 

Jeśli chcesz mieć udział w tej radości, 

dołącz do nas! 
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MSZE ŚW. Z UDZIAŁEM 

 BISKUPÓW KRAKOWSKICH 
 

Bezpośrednim przygotowaniem do 

beatyfikacji są Msze św. pod prze-

wodnictwem biskupów krakowskich. 

Każdego 28. dnia miesiąca od stycz-

nia do marca o godz. 18.00 groma-

dzimy się w kościele św. Mikołaja na 

wspólnej modlitwie. W styczniu 

przewodniczył jej ks. bp Damian Mu-

skus. W homilii zaznaczył: W co-

dzienności naszej wiary, która staje 

się tak zwyczajna, że niemal oczywi-

sta, łatwo zatracić zdumienie nad 

niebywałą nowością chrześcijaństwa, 

łatwo ulec pokusie przyzwyczajenia do 

łaski, łatwo zapomnieć o tym, że Sło-

wo Boga jest żywe i skuteczne. Dlate-

go Pan Bóg wciąż posyła do nas pro-

roków, którzy swoim życiem głoszą 

nieprzemijającą prawdę Ewangelii 

i budzą nasze sumienia z drzemki 

wywołanej zobojętnieniem. 

W długim pochodzie świętych i błogo-

sławionych Kościoła spotykamy oso-

by, które wytrącają nas z rutynowej 

pobożności i zmuszają do postawienia 

pytania: co to jest chrześcijaństwo? 

Odpowiadają na nie swoim życiem, 

heroizmem wiary, głoszeniem Dobrej 

Nowiny o Bogu, który kocha ludzi 

miłością bez granic. Do grona osób, 

dla których wiara nie jest rutyną, ale 

samym życiem, już dziś Kościół posta-

nowił włączyć sł. B. Hannę Chrzanow-

ską. 
* * * 

SPOTKANIE ZESPOŁÓW 

 CHARYTATYWNYCH  

W sobotę 24 lutego w Bazylice NSPJ 

przy ul. Kopernika 26 odbędzie się 

spotkanie przedstawicieli parafialnych 

zespołów charytatywnych, Szkolnych 

Zespołów Caritas, parafialnych grup 

wolontariuszy oraz nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii świętej. Spotkanie 

rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą 

św., po której wygłoszone zostaną 

prelekcje. Następnie uczestnicy przej-

dą do kościoła św. Mikołaja na wspól-

ną modlitwę przy grobie Hanny. 
* * * 

CZWARTKI Z HANNĄ 
 

W każdy czwartek o godz. 17.00 

w kościele św. Mikołaja odbywa się 

adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Przez pierwsze 20 minut trwamy 

w ciszy przed Bogiem, a następnie 

wsłuchujemy się w słowa Hanny. 

Czytamy niepublikowane fragmenty 

jej pamiętnika i Etyki, którą napisała 

dla osób niosących pomoc chorym, 

samotnym, opuszczonym w ramach 

pielęgniarstwa parafialnego. Z tygo-

dnia na tydzień przekonujemy się, że 

każdy z nas może czerpać z bogatego 

doświadczenia Hanny, nie tylko osoby 

na co dzień zajmujące się opieką nad 

chorymi. 

* * * 

SPOTKANIE KLUBU SENIORA 
 

Tematem najbliższego spotkania będą 

Przygotowania do beatyfikacji sł. B. 

Hanny Chrzanowskiej. Opowie o nich 

mgr Izabela Ćwiertnia. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 

8 lutego o godz. 16 w sali kolumno-

wej na wikarówce. 

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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