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Ewangelia XXII niedzieli zwykłej 

 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewne-

go przywódcy faryzeuszów, aby 

w szabat spożyć posiłek, oni Go śle-

dzili. I opowiedział zaproszonym 

przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 

wybierali pierwsze miejsca. Tak mó-

wił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na 

ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, 

by czasem ktoś znakomitszy od ciebie 

nie był zaproszony przez niego. Wów-

czas przyjdzie ten, kto was obu zapro-

sił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; 

i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 

miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszo-

ny, idź i usiądź na ostatnim miejscu.  

 
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 

"Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; 

i spotka cię zaszczyt wobec wszyst-

kich współbiesiadników. Każdy bo-

wiem, kto się wywyższa, będzie poni-

żony, a kto się poniża, będzie wywyż-

szony”. Do tego zaś, który Go zapro-

sił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo 

wieczerzę, nie zapraszaj swoich przy-

jaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni 

nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 

odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyję-

cie, zaproś ubogich, ułomnych, chro-

mych i niewidomych. A będziesz 

szczęśliwy, ponieważ nie mają czym 

tobie się odwdzięczyć; odpłatę bo-

wiem otrzymasz przy zmartwych-

wstaniu sprawiedliwych (Łk 14, 1.7-14) 

 

Jezus w ewangelii często spotyka 

się z ludźmi przy stole. Jest to natural-

ne miejsce rozmów i spotkań z oso-

bami bliskimi. Także my zapraszamy 

do stołów w naszych domach ludzi, 

z którymi się przyjaźnimy lub z któ-

rymi łączą nas inne bliskie relacje. 

Powyższy fragment stawia nam jed-

nak kilka pytań m.in. o to, kogo nie 

zapraszamy do naszego stołu. 

Będąc gościem w domu faryzeu-

sza, Jezus zwraca naszą uwagę na 

relacje z drugim człowiekiem. Poka-

zuje, że jedną z dróg prowadzących do 

szczęścia jest umiejętność bezintere-

sownego dzielenia się tym, co się 

posiada z innymi ludźmi, zwłaszcza 

z tymi, którzy nie mogą w żaden spo-

sób nam za to podziękować. Warto 

spojrzeć na swoje relacje i zobaczyć, 

czy są w nich takie osoby, które nie 

mogą nam w żaden sposób odpłacić za 

to, co dla nich robimy. Nie zawsze 

będą to ludzie bezdomni zaczepiający 

nas na ulicach. Czasami będą to ludzie 

dobrze nam znani, być może człon-

kowie naszych rodzin, którzy z powo-

du starości, czy choroby są nieco 

z boku naszego życia. Dać drugiemu 

człowiekowi trochę uwagi, spotkać się 

z nim przy stole, wypić herbatę, to 
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często dużo większy wysiłek niż poda-

rowanie pieniędzy, czy innych warto-

ściowych rzeczy. Jezus pokazuje nam, 

że szczęście leży w relacji z człowie-

kiem a nie w tym, co ten człowiek 

może nam „załatwić” lub dać. Podob-

ną myśl Jezus wnosi do relacji 

z ludźmi, którzy nie potrzebują naszej 

pomocy: przyjaciół, krewnych czy 

znajomych. Budować relacje z drugim 

na zasadzie miłości i obecności w jego 

życiu jest najlepszym wypełnieniem 

przykazania miłości bliźniego.  

Jest oczywistą rzeczą, że nie ze 

wszystkim ludźmi będziemy mieć 

takie same relacje. To byłoby niemoż-

liwe. Również Jezus miał ludzi, którzy 

należeli do grona jego bliskich przyja-

ciół, jak i tych, z którymi spotykał się 

okazjonalnie. Jezus jednak każdemu 

z nich poświęcał taką samą uwagę 

i mimo, że częstotliwość spotkań była 

bardzo różna, to żadna ze spotkanych 

osób nie czuła się przez Jezusa zlek-

ceważona.  

Jest w tym Słowie także pytanie 

o to, co jest wyznacznikiem poczucia 

mojej wartości. Dla gości w domu 

faryzeusza było to miejsce przy stole, 

które zajmowali. Im bardziej za-

szczytne, tym dla nich lepsze. Jezus 

pokazuje nam, że wartość naszej oso-

by leży w pokorze i miłości do dru-

giego człowieka. Nie możemy zapo-

minać, że każdy z nas ma przygoto-

wane miejsce przy najważniejszym 

stole w naszym życiu. Stół ten jest 

w Królestwie Bożym. Od naszego 

wyboru zależy, czy to miejsce zaj-

miemy. Zajęcie ostatniego miejsca jest 

upodobnieniem się do Jezusa. On, 

który jest Panem i Stwórcą całego 

świata, zajął ostatnie miejsce, stając 

się człowiekiem. Żyjąc skromnie na 

ziemi, pokazał, że skoro Bóg jest tak 

bardzo pokorny, to również człowiek 

jest do tego zaproszony. On jako nasz 

Stworzyciel i Zbawiciel wie najlepiej 

jaka jest droga naszego szczęścia. 

Naśladujmy Jezusa. Starajmy się za-

tem budować nasze szczęście w bezin-

teresownej przyjaźni i miłości z ludź-

mi, którzy są w naszym życiu.  

ks. Mateusz Szymczyk 

 

* * * 

MSZE ŚWIĘTE NA ROZPOCZĘCIE 

NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

 

Szkoła Podst. Nr 3 i Nr 10 

poniedziałek 2 września godz. 9.00 
 

Liceum Ogólnokształcące nr VIII 

poniedziałek 2 września godz. 11.30 
 

Prywatna Szkoła Inspiracja 

wtorek 3 września godz. 8.00 
 

Możliwość spowiedzi pół godziny 

przed każdą Mszą świętą. 

 

* * * 
PIELGRZYMKA RODZIN DO 

 KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 

W niedzielę 8 września odbędzie 

się już po raz 27. pielgrzymka rodzin 

archidiecezji krakowskiej do Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Zaproszenie do 

udziału w niej kierowane jest do 

wszystkich wiernych, nie tylko rodzin, 

ale także osób samotnych. W progra-

mie Droga Krzyżowa o godz. 9.00 

i Msza św. pod przewodnictwem abp. 

Marka Jędraszewskiego o godz. 11.00. 

Z naszej parafii wyruszy autokar. 

Więcej informacji i zapisy w kancela-

rii parafialnej w godzinach urzędowa-

nia. 
 

* * * 
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NOWY ROK DUSZPASTERSKI 
 

❖ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

Po wakacyjnej zmianie wracamy do 

stałego porządku Mszy świętych. 
 

niedziele 

święta 

630, 8, 930, 

1130 (dla dzieci) 

13, 15, 19 
święta 

 zniesione 
630, 715, 18, 19 

I piątek m-ca 630, 715 

 17 (dla dzieci) 

18 
dni powszednie 630, 715, 18 

 

❖ NIEDZIELNA MSZA ŚW. 

DLA DZIECI 

Począwszy od niedzieli 1 września 

serdecznie zapraszamy wszystkie 

dzieci wraz z rodzicami i opiekunami 

na Mszę świętą o godz. 11.30, spra-

wowaną z ich udziałem. Ma ona po-

móc dzieciom nawiązać relację 

z Bogiem i znaleźć miejsce we wspól-

nocie Kościoła Chrystusowego. 

❖ GODZINY OTWARCIA 

KANCELARII PARAFIALNEJ 

 

Od września ulegają zmianie godziny 

urzędowania kancelarii parafialnej! 
 

poniedziałek 16.30-17.30 

 

wtorek 9.30-11.00 

 

środa 16.30-17.30 

 

czwartek 9.30-11.00 

 

piątek 16.30-17.30 

 

sobota 

niedziela 

święta 

 

kancelaria nieczynna 

❖ SPOTKANIA WSPÓLNOT 

 

Bóg nie jest samotnikiem i nie stworzył 

nas do samotności! Zanim wypowiedział 

nad każdym z nas słowo „Stań się!”, po-

myślał 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! 

 

Spotkania wspólnoty różańcowej 

odbywają się w kościele św. Mikołaja 

w I niedzielę miesiąca i rozpoczynają 

Mszą św. o godz. 8.00. Opiekunem 

jest Ks. Proboszcz Józef Gubała. 

Obecnie w parafii mamy dwie róże 

różańcowe, kolejna jest w trakcie 

tworzenia. Różaniec składa się z dwu-

dziestu tajemnic, stąd by go odmówić 

niewielkim wysiłkiem potrzeba dwu-

dziestu osób. Każda odmawia zaled-

wie jeden dziesiątek dziennie, nie-

mniej jej modlitwa przemnożona 

przez dwadzieścia, potężnieje. Oto siła 

wspólnoty! Serdecznie zapraszamy 

wszystkich do jej współtworzenia: 

dzieci, młodzież, dorosłych, małżeń-

stwa, rodziny, osoby samotne… 

Zapisy w każdy czwartek w kościele 

św. Mikołaja przed adoracją, która 

rozpoczyna się o godz. 17.00 lub bez-

pośrednio po niej, u prowadzących. 

 

Spotkania zespołu charytatywnego 

odbywają się średnio co dwa tygodnie 

w czwartki po Mszy św. wieczornej na 

plebanii (informacja o nich jest każdo-

razowo podawana w ogłoszeniach 

parafialnych). Mają one charakter 

formacyjny. Wraz z opiekunem, 

Ks. Proboszczem, pochylamy się nad 

kartami Pisma Świętego. W tym roku 

będziemy wspólnie czytać i rozważać 

Ewangelię wg. św. Łukasza. 
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Co pewien czas przy okazji różnych 

uroczystości zespół zbiera fundusze na 

zaspokojenie potrzeb Parafian, zgła-

szających się regularnie w naszym 

punkcie Caritas po pomoc żywno-

ściową. 

Nasza parafia wyraźnie się starzeje, 

stąd potrzeba nowych rąk do pracy. 

Bardzo chcielibyśmy uruchomić wo-

lontariat, który niósłby pomoc osobom 

samotnym, niewychodzącym z do-

mów. Dysponujesz wolną chwilą? 

Chcesz ją sensownie zagospodaro-

wać? Przyjdź! Razem dokonamy cze-

goś dobrego! 

 

Parafialny punkt Caritas czynny jest 

w pierwszy i drugi poniedziałek 

miesiąca w godz. od 11.00 do 12.00. 

Znajduje się w budynku wikarówki 

przy ul. Kopernika 9 (wejście od 

strony ogrodu). Pomoc niesiona jest 

najbardziej potrzebującym, którzy 

raz w miesiącu otrzymują przydział 

żywności i zaopatrują się w odzież. 

 

Spotkania wspólnoty Rodzin Kar-

melitańskich odbywają się w każdą 

I niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się 

Mszą św. o godz. 15.00 w intencji 

małżeństw. Po Mszy św. rodzice mają 

okazję do wspólnej rozmowy, pozna-

nia interesującego tematu dotyczącego 

małżeństwa i rodziny oraz odkrycia 

mocy Słowa Bożego. Dzieciom w tym 

czasie proponujemy udział we wspól-

nej zabawie pod opieką moderatorów 

w ogrodzie parafialnym lub w salce, 

w zależności od pogody. Serdecznie 

wszystkich zapraszamy! 
 

❖ PRZYGOTOWANIE 

DO SAKRAMENTÓW 
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Informacje o spotkaniach będą każ-

dorazowo podawane przez kateche-

tów w szkołach oraz w ogłoszeniach 

parafialnych. 

 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

Spotkania rozpoczynające przygotowanie 

klasy VIII 

opiekun: 

Ks. Marcin 

Masłoń 

czwartek 12 września 

godz. 18.00 
Msza św. 
+spotkanie w salce 

w budynku wikarówki 
 

klasy VII 

opiekun: 

Ks. Mateusz 

Szymczyk 

piątek 20 września 

godz. 18.00 
Msza św. 

+spotkanie w salce 
w budynku wikarówki 

 

 

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

Serdecznie zapraszamy narzeczonych na 

kursy przedmałżeńskie. Odbywają się one 

w cztery kolejne poniedziałki w godzinach 

wieczornych w salce w piwnicach plebanii 

przy ul. Kopernika 9 (wejście od strony 

ogrodu). Można także skorzystać z poradni 

życia rodzinnego. Więcej informacji 

i zapisy na stronie internetowej parafii. 

 

ODWIEDZINY CHORYCH 

W I sobotę m-ca w godzinach po-

rannych kapłani odwiedzają chorych, 

uprzednio zgłoszonych w kancelarii 

parafialnej. W nagłych wypadkach 

kapłani odwiedzają chorych na we-

zwanie. Zgłoszenia można dokonać 

telefonicznie (telefon do księdza. 

dyżurnego 514-386-256). 

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.parafiamikolaj-krakow.pl/

