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EWANGELIA 

XIV NIEDZIELI ZWYKŁEJ 

Jezus wyznaczył jeszcze innych sie-

demdziesięciu dwóch uczniów i wy-

słał ich po dwóch przed sobą do każ-

dego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. Powiedział też 

do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotni-

ków na swoje żniwo. Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. Nie 

noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie po-

zdrawiajcie. Gdy do jakiego domu 

wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój 

temu domowi". Jeśli tam mieszka 

człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 

was. W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje 

robotnik na swą zapłatę. Nie prze-

chodźcie z domu do domu. Jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 

was, jedzcie, co Wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, 

i mówcie im: "Przybliżyło się do was 

królestwo Boże". Lecz jeśli do jakiego 

miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 

wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

"Nawet proch, który z waszego miasta 

przylgnął nam do nóg, strząsamy 

wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie 

jest królestwo Boże". Powiadam wam: 

Sodomie lżej będzie w ów dzień niż 

temu miastu”. Wróciło siedemdziesię-

ciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, 

przez wzgląd na Twoje imię nawet złe 

duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł 

do nich: ”Widziałem szatana spadają-

cego z nieba jak błyskawica. Oto da-

łem wam władzę stąpania po wężach 

i skorpionach, i po całej potędze prze-

ciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednak nie z tego się cieszcie, że du-

chy się wam poddają, lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w nie-

bie”. (Łk 10, 1-12, 17-20.) 

 
Powyższa ewangelia jest konty-

nuacją tej, którą słyszeliśmy przed 

tygodniem. Po trzech rozmowach 

z potencjalnymi uczniami, Jezus wy-

syła innych siedemdziesięciu dwóch 

do różnych miejscowości. Liczba ta 

według różnych komentarzy miała 

oznaczać liczbę narodów pogańskich 

znanych w czasach Jezusa. Uczniowie 

mają przygotować Jego pobyt przy-

najmniej w trzydziestu sześciu róż-

nych miejscowościach. Wszystko, co 

będą robić, podporządkowane jest 

Królestwu Bożemu. Jezus posyłając 

uczniów, chce dać mieszańcom miast 
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które odwiedzi, szansę na to, aby 

dobrze przygotowali się na Jego przyj-

ście. 

Zadaniem ucznia Jezusa jest bycie 

blisko swojego Mistrza po to, aby 

dobrze świadczyć wobec świata. Ta 

bliskość nigdy się nie kończy. Uczeń 

Jezusa stale musi się o nią troszczyć. 

Misja wspomnianych uczniów, jest 

dziś obecna w Kościele. Wszystko, co 

robi Kościół, a więc ludzie, którzy do 

Niego należą: kapłani, siostry zakonne 

i wierni świeccy, ma służyć przygo-

towaniu świata na przyjście Jezusa. 

Jednocześnie Jezus mówi do swo-

ich uczniów, że mają zostać owcami. 

Oto was posyłam jak owce między 

wilki. Nie chodzi tu tylko o pokazanie 

pewnego niebezpieczeństwa, na jakie 

jest narażona misja Kościoła, Chodzi 

także o pokazanie, że każdy członek 

Kościoła powinien być przede 

wszystkim owcą, która jest posłuszna 

głosowi Pana. Najlepszym świadec-

twem wobec ludzi nie są żadne spek-

takularne akcje apostolskie (choć są 

potrzebne), ale wypełnianie woli Pana 

i cierpliwe słuchanie Jego głosu. Czy 

poddaję się pokornie kierownictwu 

Pana? Czy oddaję Mu swoje życie? 

Warto pytać samego siebie o czas, jaki 

poświęcam w ciągu dnia na modlitwę, 

na spotkanie z Panem. Możemy mieć 

pokusę aktywizmu, tymczasem bez 

modlitwy żadne działania nie przynio-

są rezultatów.  

Największą radością uczniów po-

winien być fakt, że ich imiona zapisa-

ne są w niebie. Można bowiem 

w życiu dokonywać pięknych i po-

trzebnych rzeczy i w jakiś sposób na 

nich się skupiać. Tymczasem dla 

chrześcijanina największą nagrodą jest 

możliwość przebywania w niebie. Tu 

na ziemi potwierdzamy to zaproszenie 

właśnie poprzez wsłuchiwanie się 

w Słowa Pana i poprzez wypełnianie 

Jego woli. Wchodząc w czas wakacji 

postawmy sobie pytanie o naszą wier-

ność Panu w powołaniu, które wybra-

liśmy. Każde jest trochę inne i każde 

wnosi w świat pewną nową jakość. 

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.  
 

Z uwagi na mniej liczny zespół 
duszpasterski w lipcu i w sierpniu 
nie będzie w dni powszednie Mszy 
św. o godz. 7.15. Wyjątkiem jest 
I sobota – tego dnia Msza św. odbę-
dzie się normalnie, rozpoczynając 
nabożeństwo wynagradzające Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. 

 

W I piątki lipca i sierpnia nie bę-
dzie dodatkowej Mszy św. dla dzie-
ci, odprawianej w roku szkolnym 
o godz. 17.00. 
Wszystkie dzieci, które nie wyjeżdża-
ją w tym czasie poza Kraków zapra-
szamy wraz z opiekunami na Mszę 
św. o godz. 18.00. 

 

Możliwość spowiedzi w dni powsze-

dnie 15 minut przed każdą Mszą św., 

a w niedziele i święta podczas Mszy 

św. 
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Porządek Mszy św. w niedziele 
i święta pozostaje bez zmian. 

 

Kancelaria parafialna czynna: 

poniedziałki, środy i piątki 1600-1730 

wtorki i czwartki 900 -1100. 

 

* * * 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI 

MAŁŻEŃSTW 

W każdą I niedzielę miesiąca o godz. 

1500 w kościele św. Mikołaja odpra-

wiana jest Msza św. w intencji mał-

żeństw, szczególnie tych, które 

w danym miesiącu obchodzą roczni-

cę zawarcia sakramentu.  

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Nabożeństwo Fatimskie w sobotę 

13 lipca i we wtorek 13 sierpnia roz-

pocznie się tradycyjnie Mszą świętą 

o godz. 18.00, której będzie przewod-

niczył i homilię wygłosi o. Andrzej 

Pilch SchP. 

* * * 

MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ 
BŁ. HANNY 

 

MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W INTENCJI CHORYCH 

Każdego 28. dnia miesiąca wieczo-
rem w kościele św. Mikołaja odpra-
wiana jest Msza św. zbiorowa za 
wstawiennictwem i przy relikwiach 
bł. Hanny Chrzanowskiej. Intencje 
można składać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej.  

 
 
 

GODZINA Z JEZUSEM I BŁ. HANNĄ 

cotygodniowa adoracja Najświętsze-
go Sakramentu 
 każdy czwartek godz. 17.00 

 
* * * 

ODPUST PARAFIALNY 
KU CZCI ŚW. ANNY 

 

Święta Anna od wieków towarzyszy 

naszej wspólnocie parafialnej. Ser-

decznie zapraszamy na odpust ku jej 

czci w piątek 26 lipca. 

Suma odpustowa zostanie odprawio-

na o godzinie 18.00, a przewodniczył 

jej będzie ks. Robert Jończyk, Pro-

boszcz Parafii św. Marcina w Bisku-

picach. 
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FESTYN PARAFIALNY 
 

Doroczny festyn odbędzie się 

w niedzielę 28 lipca w godzinach 

popołudniowych w ogrodzie parafial-

nym przy ulicy Kopernika 9. Początek 

o godz. 1600. 

W tym roku planujemy przybliżyć 

uczestnikom postać naszej świętej 

Patronki i zaprosić do quizu z wiedzy 

o niej. Przewidujemy liczne atrakcje 

dla dzieci i dorosłych między innymi 

grę losową ze wspaniałymi nagrodami 

dodatkowymi, wspólne grillowanie 

i dobrą muzykę w wykonaniu zespołu 

z Rudy Śląskiej Duch mocą swą wieje. 

Wszystko to ma nam pomóc coraz 

lepiej poznawać się i budować więzi 

we wspólnocie parafialnej. Niech 

każdy czuje się osobiście zaproszony. 

Świętujmy razem! 

Dodatkowo podczas festynu bę-

dzie można wykonać badanie spiro-

metrii w ramach wczesnego wykry-

wania chorób płuc oraz EKG w ra-

mach profilaktyki zatorowości. Profe-

sjonalną diagnostykę przeprowadzi 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej we 

współpracy z Urzędem Miasta Kra-

kowa. Do badań nie trzeba się specjal-

nie przygotowywać. Może im się 

poddać każdy powyżej 18. roku życia. 

Badania zostaną wykonane bezpłatnie.  

 

Wszystkich, którzy chcą się włączyć 

w organizację festynu serdecznie 

zapraszamy na spotkanie w ponie-

działek 22 lipca na godzinę 19.00. 

Odbędzie się ono na plebanii. 

XXXIX PIESZA PIELGRZYMKA 
KRAKOWSKA 

 

W tym roku po raz kolejny będzie 
można wyruszyć z naszej parafii na 
krakowską pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Ks. Mateusz Szymczyk 
prowadzi zapisy do III Wspólnoty 
Podgórsko-Wielickiej do grupy 17. 

Pielgrzymka odbędzie się 
w dniach 6-11 sierpnia. Koszt dla 
dzieci i młodzieży do ostatniej klasy 
gimnazjum włącznie to 30 zł. Dla 
dorosłych – 60 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. 
Zapisy w Parafii św. Mikołaja przy 
ul. Kopernika 9 w piątek 2 sierpnia 
w godzinach od 18.30 do 20.00. 

 

* * * 

W drogę z nami wyrusz Panie!  

Nam nie wolno w miejscu stać.  

Gdy zbłądzimy podaj rękę.  

Gdy upadniemy pomóż wstać.  

 

Zabierz smutki, przywróć radość. 

Gdy osłabniemy pomóż wstać. 

Byśmy innym nieść pomogli 

Ciężar Krzyża przez ten świat. 
 
 

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/

