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Ewangelia XXII niedzieli zwykłej
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku
uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle
Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejęli i których
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie
prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie
na próżno, ucząc zasad podanych
przez ludzi. Uchyliliście przykazanie
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz
co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to

zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». (Mk 7, 1-8a, 1415, 21-23)
Święta Teresa Wielka, aby opisać
człowieka używała metafory twierdzy.
Uważała, że każdy człowiek, podobnie jak zamek warowny, ma w swoim
wnętrzu komnaty, za drzwiami których skrywa swoje przeżycia, emocje,
zmartwienia, a przede wszystkim
relacje z Bogiem i innymi ludźmi.
Podobnie jak w zamku, nie każdy
człowiek może wejść do każdej komnaty, podobnie my, nie wszystkich
ludzi dopuszczamy do całego naszego
życia. Mamy w nim swoje tajemnice
i doświadczenia, które odkrywamy
tylko przed nielicznymi osobami. Na
drzwiach jednej z takich komnat jest
napisane jedno słowo: serce. Jest ono
oczywiście symbolem tego, co kryje
się głęboko w naszym wnętrzu. Chrystus w Ewangelii zwraca naszą uwagę
na to, że właśnie w sercu rodzi się to,
co najważniejsze dla naszej relacji
z Bogiem i drugim człowiekiem. Warto dziś zapytać samego siebie: „Co
noszę w swoim sercu?”.
Bóg wpisał w nasze serce pragnienie
spotkania z Nim i drugim człowiekiem. Dał nam rozum i emocje, które
pomagają te spotkania realizować.
Czytając tę Ewangelię warto zapytać
kogo wpuściliśmy do naszego serca,
przed kim otworzyliśmy drzwi tej
najcenniejszej komnaty, za którą jesteśmy tylko my i nasza miłość. W księdze Apokalipsy Jezus mówi do nas:

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto
posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20).

nas to tego, abyśmy spróbowali tym
osobom przebaczyć, abyśmy wpuścili
je do naszego serca na nowo, być
może nie na to samo ważne miejsce,
które straciły, ale na jakieś inne. Jednocześnie podziękujmy Bogu za te
osoby, które nosimy w sercach z radością, które są światłem prowadzącym
nas na drogach naszego życia.
Uczmy się od Jezusa cierpliwości
czekania pod drzwiami serca innej
osoby. Nie wyważajmy ich, nie
wchodźmy na siłę. Bądźmy jak Jezus,
który cierpliwie czeka. Z wnętrza
naszego serca wychodzi to, co najcenniejsze. Zaglądajmy do niego często.
Z pomocą Boga i ludzi pielęgnujmy
to, co cenne i cierpliwie naprawiajmy
to, co zepsute. A wtedy będzie z nas
wychodziło to, co najpiękniejsze.
Ks. Mateusz Szymczyk
***
NOWY ROK DUSZPASTERSKI

Jezus nie wyważy drzwi do naszego
serca, będzie cierpliwie pod nimi stał
i pukał, aż go wpuścimy. Bóg szanuje
naszą wolność i mimo iż dobrze wie,
że bez Niego życie jest niemożliwe,
nie wchodzi do niego wbrew naszej
woli. Warto dziś zaprosić Boga do
swojego serca. Warto usłyszeć to
pukanie, które rozlega się głęboko
w nas. Bóg, który wchodzi do serca
wiele rzeczy w nim porządkuje. Być
może nie od razu i niebezboleśnie,
warto Mu jednak na to pozwolić.
Są w naszym życiu również i takie
osoby, przed którymi zamknęliśmy
nasze serca. Powodów jest wiele
i niektóre z nich są słuszne. Różne
zranienia, krzywdy czy przykrości,
których doznaliśmy, skutecznie w tym
zamknięciu pomogły. Jezus zaprasza

MSZE ŚWIĘTE NA ROZPOCZĘCIE
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
(Szkoła Podst. Nr 10 i Gimn. nr 6)
poniedziałek 3 września godz. 8.30
Szkoła Podst. Nr 3
poniedziałek 3 września godz. 10.00
Liceum Ogólnokształcące nr VIII
poniedziałek 3 września godz. 11.30
Prywatna Szkoła Inspiracja
wtorek 4 września godz. 8.00
Możliwość spowiedzi pół godziny
przed każdą Mszą świętą.
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630, 715
17 (dla dzieci)
18
630, 715, 18

dni powszednie

Wspólnota
Żywy
Różaniec
Zespół
charytatywny
Akcja
Katolicka
Klub Seniora
Koło Przyjaciół
Radia Maryja
Krąg biblijny

NIEDZIELNA MSZA ŚW.
DLA DZIECI

Począwszy od niedzieli 2 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 miejsce we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.


dni powszednie
I piątek m-ca


Ministranci
lektorzy
schola
Sant’Egidio

SPOWIEDŹ

niedziele

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

sobota
niedziela

Opiekun
Ks. Proboszcz
Józef Gubała
Ks. Proboszcz
Józef Gubała
Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Mateusz
Szymczyk
Ks. Mateusz
Szymczyk
Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Mateusz
Szymczyk

Spotkania wspólnoty różańcowej
będą nadal odbywać się w I niedzielę
miesiąca i rozpoczynać Mszą św.
o godz. 8.00.
Zespół charytatywny od tego roku
będzie miał spotkania w środy po
Mszy św. wieczornej – najbliższe już
5 września.
Rodziny karmelitańskie spotykają
się w I niedzielę m-ca na Mszy św.
o godz. 15.00.

GODZINY OTWARCIA
KANCELARII PARAFIALNEJ

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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!

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

niedziele
święta
święta
zniesione
I piątek m-ca





PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

9-11
9-11
9-11

16-18
16-18
16-18
16-18 (bez
I piątku
m-ca)
kancelaria nieczynna
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Krąg biblijny będzie miał spotkania
w I piątek m-ca o godz. 19.30.
Wspólnoty Sant’Egidio i Pustynia
w mieście spotykają się w środy
o godz. 18.00.


PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTÓW
I KOMUNIA ŚWIĘTA

Szk. Podst. Nr 10

Opiekun
Ks. Marcin Masłoń

Szk. Podst. Nr 3
Prywatna Szkoła
Inspiracja

Ks. Mateusz
Szymczyk

Informacje o spotkaniach dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii
Świętej będą każdorazowo podawane
przez katechetów w szkołach oraz
w ogłoszeniach parafialnych.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Spotkania rozpoczynające przygotowanie

klasy III gimn.
i starsi

niedziela
16 września
godz. 9.30
Msza św.
+spotkanie w salce
w budynku wikarówki

klasy VIII

wtorek 18 września
godz. 19.00
spotkanie w salce
w budynku wikarówki

klasy VII

piątek 21 września
godz. 18.00
Msza św.
+spotkanie w salce
w budynku wikarówki

 NABOŻEŃSTWA W TYGODNIU
(z odczytywaniem indywidualnych próśb
i podziękowań)

Nowenna do św. Mikołaja –
poniedziałek godz. 18.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy –środa godz. 18.00
Modlitwy
za
wstawiennictwem
bł. Hanny Chrzanowskiej i adoracja
Najświętszego Sakramentu –
czwartek godz. 17.00


ODWIEDZINY CHORYCH

W I sobotę m-ca w godzinach porannych kapłani odwiedzają chorych,
uprzednio zgłoszonych w kancelarii
parafialnej. 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.

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/
4

