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Ewangelia XXVI niedzieli zwykłej  

 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczy-

cielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wy-

rzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu 

zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz 

Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać 

mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mó-

wić o Mnie. Kto bowiem nie jest prze-

ciwko nam, ten jest z nami. Kto wam 

poda kubek wody do picia, dlatego że 

należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody. A kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, 

którzy wierzą, temu lepiej byłoby 

kamień młyński uwiązać u szyi 

i wrzucić go w morze. Jeśli zatem 

twoja ręka jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie ułomnym wejść do życia 

wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 

do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli 

twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie chromym wejść do życia, niż 

z dwiema nogami być wrzuconym do 

piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 

powodem grzechu, wyłup je; lepiej 

jest dla ciebie jednookim wejść do 

królestwa Bożego, niż z dwojgiem 

oczu być wrzuconym do piekła, gdzie 

robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie". 

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48) 

  

Towarzyszymy Jezusowi w jego 

wędrówce do Jerozolimy. Razem 

z Apostołami, słyszymy słowa, które 

głosi Jezus, widzimy cuda, które czy-

ni. Coraz więcej dowiadujemy się 

o celu jego podróży do Jerozolimy. 

Jezus idzie po to, aby umrzeć na krzy-

żu i zmartwychwstać. To wszystko 

służy oczywiście dziełu zbawienia, 

czyli uwolnieniu człowieka z grze-

chów.  

W powyższym fragmencie Jezus 

bardzo mocno pokazuje, jakim zagro-

żeniem jest grzech. Nie można być 

człowiekiem wierzącym i jednocze-

śnie lekceważyć popełniane przez 

siebie zło. Jezus nie lekceważy zła, 

dlatego w pewnej przenośni pokazuje 

nam, że zawsze trzeba pytać, co jest 

powodem zła, które czynię. Często 

skupiamy się na samym grzechu, na 

konkretnym złu, które popełniliśmy. 

Warto jednak zapytać, dlaczego to 

zrobiłem? Co jest powodem? Oczywi-

ście ręka, noga czy oko nie mogą być 

powodem zła. To nasza wola nimi 

kieruje i sprawia, że niewłaściwie ich 

używamy. Dostrzegając powód popeł-

nienia konkretnego grzechu, zobaczę 

też, co mogę zrobić, aby go nie było.  

Jezus uczy nas, że nasz zły przy-

kład jest dla innych powodem zgor-

szenia. To ważne słowa. Przypominają 

o naszej odpowiedzialności za drugie-

go człowieka. Być może czasami 

usprawiedliwiamy się stwierdzeniem: 

to, co robię, to moja sprawa i nie 

powinno to nikogo interesować. Warto 

jednak zapytać, czy moje działanie nie 

wpływa na drugiego człowieka, czy 

mój czyn (dobry lub zły) nie sprawia, 
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że drugi człowiek zmienia swoje po-

stępowanie. Jesteśmy odpowiedzialni 

za innych ludzi.  

Nasze postępowanie ma przypo-

minać życie Jezusa. Kto wam poda 

kubek wody do picia, dlatego że nale-

życie do Chrystusa… Przynależność 

do Chrystusa poznaje się po postępo-

waniu człowieka. Czy jako osoba 

wierząca, modląca się i żyjąca w rela-

cji z innymi, jestem do Niego podob-

ny? Wydaje się, że zwłaszcza w dzi-

siejszym świecie tak bardzo potrzebne 

jest świadectwo życia chrześcijan. Nie 

mówienie o Jezusie, ale budowanie 

swojego życia na Nim. W pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa to właśnie 

świadectwo chrześcijan było najbar-

dziej skutecznym narzędziem ewange-

lizacji. 

Bądźmy wrażliwi na zło w na-

szym życiu, pytajmy się o to, co jest 

jego powodem. Szukajmy pomocy 

u Jezusa, ale także podejmijmy wysi-

łek zmiany życia. Bez naszego zaan-

gażowania, bez naszego przyznania 

się do grzechu, bez naprawienia wy-

rządzonych krzywd, świadectwo 

o Jezusie nie będzie czytelne. 

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MARYJNY 

 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

Nabożeństwa różańcowe w naszym 

kościele parafialnym rozpoczynają 

się w tygodniu o godz. 17.30, na-

tomiast w niedziele o godz. 18.30. 

W niedzielę 7 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15. 

* * * 

W październiku z uwagi na trwające 

nabożeństwa różańcowe dyżury 

popołudniowe w kancelarii zostają 

skrócone do godz. 17.15.  

* * * 
NABOŻEŃSTWO I SOBÓT MIESIĄCA 

 

W sobotę 6 października zapra-

szamy na kolejne nabożeństwo wyna-

gradzające Niepokalanemu Sercu 

Maryi. Rozpocznie się ono Mszą św. 

o godz. 7.15 rano. Bezpośrednio po 

niej 15-minutowa medytacja nad jedną 

z tajemnic z życia Jezusa i Maryi 

i wspólnie odmawiany różaniec. 

O rozpropagowanie praktykowania 

I sobót miesiąca właśnie w takiej 

formie poprosiła Maryja siostrę Łucję 

siedem lat po objawieniach w Fatimie. 

Mówiła wówczas: „Dziecko moje, 
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spójrz, moje serce otoczone cierniami, 

którymi niewdzięczni ludzie przez 

bluźnierstwa i niewdzięczność stale 

mnie ranią. Przynajmniej ty staraj się 

nieść mi radość!”. 

Maryja wiernie i z miłością wypełnia 

testament spod krzyża. Nieustannie 

troszczy się o każdego z nas. Przy-

lgnięcie do Niej nie jest wyrazem 

słabości, niedojrzałości, zacofania, jak 

chcieliby niektórzy, ale cechą mą-

drych ludzi. Garnąc się pod Jej 

płaszcz, stajesz obok takich postaci 

jak kard. Stefan Wyszyński czy papież 

Jan Paweł II. Zwróć się do Niej, 

a doświadczysz Jej opieki!  

 

* * * 
PIELGRZYMKA PARAFIALNA 

 DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 

W roku 40. rocznicy wyboru kard. 

Karola Wojtyły na papieża chcemy 

wyruszyć na umiłowane przez niego 

dróżki kalwaryjskie. Mawiał: „To jest 

zupełnie przedziwna rzecz – te dróżki. 

Polecałem tutaj Panu Jezusowi przez 

Maryję sprawy szczególnie trudne 

i szczególnie odpowiedzialne i– dziw-

na rzecz – one się zwykle rozwiązy-

wały po takim moim nawiedzeniu.”. 

Wyjazd autokarem w sobotę 

6 października o godz. 9.00. Zbiórka 

na placu przed kościołem św. Mikoła-

ja. Koszt 30 zł. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. 

* * * 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Ostatnie w tym roku nabożeństwo 

fatimskie odbędzie się w sobotę 

13 października. Rozpocznie się 

ono Mszą św. o godz. 18.00. 

* * * 

 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

z okazji 116. rocznicy urodzin 

bł. Hanny Chrzanowskiej. Odbędzie 

się ona w niedzielę 7 października 

o godz. 14.00.  

 

MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W INTENCJI CHORYCH 

Każdego 28. dnia miesiąca wieczo-

rem w kościele św. Mikołaja jest 

odprawiana Msza św. zbiorowa za 

wstawiennictwem bł. Hanny. Inten-

cje można składać w zakrystii lub 

w kancelarii parafialnej. 

 

* * * 
KURS PODSTAWOWEJ OPIEKI 

 NAD OSOBĄ OBŁOŻNIE CHORĄ 

 

Zainspirowani postawą i pracą 

bł. Hanny Chrzanowskiej a także jej 

bogatym doświadczeniem serdecznie 

zapraszamy do udziału w kilku spo-

tkaniach przygotowujących do opieki 

nad osobą obłożnie chorą przebywają-

cą w domu. 

Bł. Hanna Chrzanowska zdawała 

sobie sprawę z tego, że osoby nie-

przygotowane mają ogromne trudno-

ści, żeby nieść skuteczną pomoc. Już 

samo ułożenie chorego, obrócenie, 

posadzenie, przeniesienie, nie mówiąc 

o wykonaniu zabiegów pielęgnacyj-

nych, jak „kąpiel w łóżku” czy podło-

żenie basenu, jest nie lada problemem. 

Zauważyła, że metody stosowane 

przez pielęgniarki witane są przez gros 

osób ze zdumieniem i podziwem. 

Prowadziła więc liczne szkolenia, 

wygłaszała pogadanki, by ułatwić 

pracę z chorym.   
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Idąc za przykładem błogosławio-

nej pragniemy zorganizować podobne 

szkolenie, uzupełnione wiedzą z za-

kresu pierwszej pomocy. Poprowadzi 

je dla nas doświadczona pielęgniarka, 

mgr Bernadeta Łacheta. Spotkania 

odbywać się będą raz w miesiącu 

w soboty w godzinach popołudnio-

wych. Rozpoczną się 21 października 

o godz. 16.00 w sali w piwnicach 

plebanii (wejście od ogrodu). 

Zaproszenie kierujemy do 

wszystkich. Nasze społeczeństwo się 

starzeje i każdy z nas, wcześniej czy 

później, zetknie się z koniecznością 

opieki nad osobą chorą, w podeszłym 

wieku, potrzebującą pomocy. Umie-

jętności możemy nabyć już dziś! 

Ze względów organizacyjnych 

prosimy o zgłoszenie chęci uczestnic-

twa osobiście w kancelarii parafialnej 

lub telefonicznie (12 431-22-77). 

W miarę możliwości prosimy o party-

cypowanie w kosztach szkolenia: 20 zł 

od osoby. 

* * * 

WYPOMINKI 

 
W październiku wybiegamy już 

myślą do listopadowych świąt. Pamię-
tajmy, że nasza więź z braćmi którzy 
zasnęli w Panu, wcale nie ustaje, ale 
jeszcze się umacnia dzięki wzajem-
nemu wstawiennictwu. Tradycyjne 
ofiary na wypominki można składać 
przez cały październik w kancelarii 
parafialnej lub w zakrystii. 

 

* * * 
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

PRAC KONSERWATORSKICH 

 

Uprzejmie informujemy, że do-
biega końca tegoroczny etap prac przy 
elewacjach kościoła. W tym roku ich 
wartość wyniosła 183.748,56 zł, 
z czego 175 tys. zł pokryje Gmina 
Miejska Kraków. Po stronie Parafii 
pozostanie do uiszczenia kwota 
8748, 56 zł. 

Równolegle od sierpnia prowa-
dzone są prace remontowe przy pleba-
nii i wikarówce. Budynki pozbawione 
jakiejkolwiek izolacji ścian fundamen-
towych przez lata ulegały stałemu 
zawilgoceniu i zagrzybieniu. Skutko-
wało to między innymi niszczeniem 
niedawno odrestaurowanych sal 
w piwnicach plebanii. Miało też 
ujemny wpływ na zdrowie przebywa-
jących w nich dłuższy czas osób. 
Z pracami nie można było dłużej 
zwlekać. Ich koszt jest niebagatelny 
i wyniósł jak do tej pory 51 tys. zł 
(izolacja samej plebanii). Cena wynika 
z faktu, że zarówno plebania jak 
i wikarówka są wpisane do rejestru 
zabytków Krakowa i wymagają użycia 
specjalnych technologii a także nadzo-
ru konserwatorskiego. 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy 
wspierają naszą Parafię składamy 
serdeczne Bóg zapłać! Bez Państwa 
pomocy nie moglibyśmy podołać tak 
odpowiedzialnemu zadaniu, jakim jest 
troska o przekazane nam przez na-
szych ojców dziedzictwo. Jednocze-
śnie zapewniamy o naszej modlitew-
nej pamięci. 

 

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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