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Ewangelia XXVII niedzieli zwykłej 

 

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż 

nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: „Wy-

rwij się z korzeniem i przesadź się 

w morze”, a byłaby wam posłuszna.  

fot. pixabay.com 

Kto z was, mając sługę, który orze lub 

pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 

„Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie po-

wie mu raczej: „Przygotuj mi wiecze-

rzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem 

i napiję się, a potem ty będziesz jadł 

i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że 

wykonał to, co mu polecono? Tak 

mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, 

co wam polecono: „Słudzy nieuży-

teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać”. (Łk 17, 5-10) 

 

Dzisiejsza ewangelia zwraca na-

szą uwagę na prośby, które kierujemy 

do Jezusa. Apostołowie na pewnym 

etapie swojej relacji z Jezusem zoba-

czyli, że brakuje im wiary. Że nie 

wszystko w ich życiu jest takie, jak 

być powinno. Pomimo tego, że znają 

Jezusa od jakiegoś czasu i towarzyszą 

Mu w podróży przez Palestynę, do-

strzegają, że powinni coś w swojej 

wierze zmienić. Także kontekst tej 

prośby jest ważny: chwilę wcześniej 

(Łk 17, 1-4) Jezus zwraca ich uwagę 

na to, że przyjdą zgorszenia, że ich 

wiara będzie wystawiona na próbę, 

ponieważ będą widzieć rzeczy, które 

nie powinny mieć miejsca. Ich odpo-

wiedzią na to jest prośba o żywą wia-

rę, czyli o to, żeby relacja z Jezusem 

nie została przez to osłabiona. To 

bardzo ważna lekcja dla nas. W chwi-

lach, gdy jesteśmy świadkami zgor-

szenia, jedną z rzeczy, którą powinni-

śmy zrobić, aby je przezwyciężyć, jest 

odnowienie naszej relacji z Jezusem. 

Zwrot: przymnóż nam wiary można 

także przetłumaczyć wzmocnij naszą 

wiarę. Prośba o silniejszą wiarę poka-

zuje nam, że zło można pokonać tylko 

będąc w zażyłej relacji z Jezusem. 

Konkretne ludzkie działania podej-

mowane, by pokonać zło, są potrzeb-

ne, ale przyniosą pożądany skutek 

jedynie wsparte żywą wiarą i miłością, 

którą otrzymujemy od Pana. Warto 

zapytać samego siebie, kiedy ostatni 

raz prosiłem podczas modlitwy 

o głębszą wiarę. Kiedy prosiłem Jezu-

sa o to, aby pomógł mi z miłością 

popatrzeć na ludzi, także tych, z któ-

rymi mi nie po drodze? Jezus mówi, 
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że nasza wiara powinna być podobna 

do ziarnka gorczycy. Ziarnko gorczy-

cy jest jednym z najmniejszych, jakie 

znamy. Oznacza to, że wiara powinna 

być pokorna, czyli oparta nie na na-

szym przekonaniu o tym, że wszystko 

wiemy najlepiej, ale na cierpliwym 

poddaniu się Słowu Bożemu. Wtedy 

współpracując z Bożą łaską, podejmu-

jąc wysiłek, będziemy w stanie poko-

nać największe trudności czy prze-

szkody. Obraz morwy, drzewa o sil-

nych korzeniach, które przesadza się 

na nasze słowo, przypomina, że dzięki 

relacji z Bogiem jesteśmy w stanie 

przejść przez codzienne trudy.  

Pan Jezus przypomina nam także 

o postawie służby. Ten temat pojawia 

się w życiu Jezusa niejeden raz. Sam 

o sobie mówi, że przyszedł służyć 

i dać swoje życie na okup za wielu 

(Mt 20, 28). Możemy mieć czasem 

pokusę szukania odpowiedniego miej-

sca do służby. Możemy myśleć, że 

muszą być stworzone jakieś warunki, 

aby dobrze służyć. Możemy nawet 

szukać wiele lat i nie znaleźć miejsca, 

w którym zrealizujemy ten nakaz 

Jezusa. Tymczasem Jezus służył tam, 

gdzie aktualnie się znajdował. Każdy 

z nas ma swój „mały świat”, w którym 

obraca się na co dzień. Jak wygląda 

moje zaangażowanie na rzecz ludzi, 

których mam obok siebie? 

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wy-

konaliśmy to, co powinniśmy wykonać. 

To zdanie pomaga nam odnaleźć się 

w świecie. Być sługą Boga to naj-

większe wyróżnienie, jakie może nas 

spotkać. Być blisko Tego, który nas 

kocha i obdarza miłością, to pewny 

przepis na radość i szczęście. 
ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MARYJNY 

 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

Nabożeństwa różańcowe w koście-

le parafialnym św. Mikołaja rozpo-

czynają się w tygodniu o godz. 

17.30, natomiast w niedziele 

o godz. 18.30.  

W niedzielę 6 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15, natomiast 

13 października różaniec odmówi-

my w ramach nabożeństwa fatim-

skiego po Mszy św. z godz. 19.00. 

* * * 

W październiku z uwagi na trwające 

nabożeństwa różańcowe dyżury 

popołudniowe w kancelarii zostają 

skrócone do godz. 17.15.  

* * * 
NABOŻEŃSTWO I SOBÓT MIESIĄCA 

5 października 

Nabożeństwo rozpocznie się Mszą 

św. o godz. 7.15 rano. Bezpośrednio 

po niej 15-minutowa medytacja 

i wspólnie odmawiany różaniec.  

* * * 

Adoracja Najśw. Sakramentu 

w sanktuarium w Łagiewnikach 

Nasza Parafia jest zaproszona do 

podjęcia adoracji w nocy 10 paź-

dziernika br. Chętnych do udziału 

w niej prosimy o zgłaszanie się 

w zakrystii lub w kancelarii para-

fialnej. 

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Ostatnie w tym roku nabożeństwo 

fatimskie odbędzie się w niedzielę 

13 października. Rozpocznie się 

ono Mszą św. o godz. 19.00. 
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* * * 

W październiku przypada rocznica 

urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. 

Z tej racji w niedzielę 6 październi-

ka o godz. 13.00 zostanie odpra-

wiona Msza św. w intencji wspólno-

ty szkolnej jej imienia. 

 

* * * 
DWUDNIOWA PIELGRZYMKA  

 Z BŁ. HANNĄ CHRZANOWSKĄ  

DO TORUNIA I GNIEZNA 

16-17 października 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w pielgrzymce parafialnej do Torunia 

na uroczystości odpustowe w Sanktua-

rium NMP Gwiazdy Nowej Ewangeli-

zacji i św. Jana Pawła II, z którym 

przez wiele lat blisko współpracowała 

bł. Hanna Chrzanowska. Podczas 

pielgrzymki przekażemy relikwie 

błogosławionej pielęgniarki do tamtej-

szej świątyni. W programie zwiedza-

nie Torunia oraz Gniezna z przewod-

nikiem. Wyjazd w środę 16 paździer-

nika o godz. 3.45 rano. Koszt 220 zł 

(w tym przejazd autokarem, ubezpie-

czenie, nocleg w Domu Pielgrzyma 

w pokojach 2 i 3 osobowych z łazien-

kami, obiadokolacja i śniadanie). 

Zapisy do 10 października w kancela-

rii parafialnej przy ul. Kopernika 9. 

Więcej informacji pod numerem tele-

fonu 12 431-22-77. 

* * * 

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. 

* * * 

RELIKWIE ŚW. MIKOŁAJA 

 

Z wielką radością pragniemy po-

informować, że staraniem Księdza 

Proboszcza Józefa Gubały nasza 

wspólnota parafialna weszła w posia-

danie relikwii św. Mikołaja Bpa. 

Otrzymaliśmy je 26 września br. od 

archidiecezji Bari-Bitonto we Wło-

szech, gdzie od 1087 roku znajdują się 

doczesne szczątki Biskupa Miry.  

Św. Mikołaj odbiera wielką cześć 

od wiernych i pielgrzymów tłumnie 

przybywających do jego grobu w Bari, 

miejscowości położonej na wybrzeżu 

Morza Adriatyckiego w Apulii – „ob-

casie” włoskiego półwyspu. Tam też 

wyprasza wciąż łaski, wszak nie bez 

przyczyny posiada przydomek tauma-

turg, cudotwórca. Jednym z niezwy-

kłych znaków jest „święta manna” 

wydobywająca się z kości św. Mikoła-

ja od ponad 1680 lat (!), przynosząca 

wiernym pokrzepienie, uzdrowienie 

i wiele innych łask, podobnie jak ma 

to miejsce w przypadku oleju 

św. Charbela.  

Czytając o cudach dokonujących 

się za wstawiennictwem św. Mikołaja, 

łatwo zrozumieć, dlaczego piekło tak 

wykrzywiło postać jednego z najwięk-

szych naszych wspomożycieli. Mało 

kto dzisiaj wie o świętej mannie, dla 

zdobycia której mieszkańcy Bari od-

ważyli się na niebezpieczną żeglugę 

do Miry, skąd wykradli ciało Święte-

go! W świadomości ogółu św. Mikołaj 

funkcjonuje jako „brzuchaty krasnal 

z bieguna północnego”, w którego 

wierzą jedynie dzieci. Czas, aby od-

kłamać historię i zaprzyjaźnić się ze 
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Świętym Ojcem Mikołajem, jak na-

zywają go Włosi. 

Na wieść o przyznaniu nam świę-

tej manny Ksiądz Proboszcz nie za-

wahał się pokonać samochodem 

w ciągu trzech dni 3600 km, by spro-

wadzić ją dla nas! Nie zmarnujmy 

takiej szansy. 

W tym miejscu pragniemy wyra-

zić naszą wdzięczność Metropolicie 

Krakowskiemu, Ks. Abp. Markowi 

Jędraszewskiemu, bez którego popar-

cia manna w postaci czystej nie zosta-

łaby nam przyznana. Dziękujemy 

również ks. Karolowi Litawie, Sekre-

tarzowi Arcybiskupa, za nieocenioną 

pomoc. 

Najbliższe dwa miesiące będą 

czasem przygotowania do uroczystego 

wprowadzenia relikwii. Już dziś za-

praszamy na prezentację, która przy-

bliży nam postać naszego Patrona oraz 

miejsce jego szczególnego kultu. Bę-

dzie ona miała miejsce w czwartek 

31 października po Mszy św. wie-

czornej w ramach nocy świętych -

inicjatywy, która ma być przeciwwagą 

dla Halloween, szerzącego się neopo-

gaństwa. 

Zachęcamy również do modlitwy 

za wstawiennictwem św. Mikołaja. 

Przypominamy, że w naszym kościele 

parafialnym w każdy poniedziałek 

podczas Mszy św. wieczornej odczy-

tywane są indywidualne prośby skła-

dane do puszki w prezbiterium lub 

przekazywane za pośrednictwem stro-

ny internetowej Parafii. 

Po sprowadzeniu doczesnych 

szczątków św. Mikołaja do swojego 

miasta, barijczycy wznieśli okazałą 

bazylikę. Naszym zadaniem jest wy-

konanie relikwiarza. Ofiary na ten cel 

można składać w kancelarii parafial-

nej. 

* * * 

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 

 

Dobiega końca tegoroczny etap 
prac konserwatorskich przy elewacji 
kościoła. Rusztowania zostaną ścią-
gnięte w poniedziałek 7 października. 
Na przyszły rok pozostanie już tylko 
odnowienie Golgoty. 

Tymczasem trwają prace restaura-

torskie we wnętrzu kościoła przy ele-

mentach kamiennych prezbiterium. 

Komisja ekspercka zadecydowała we 

wrześniu o przywróceniu polichromii 

i złoceń w obrębie portalu do kaplicy 

oraz do przedsionka zakrystii. 

Prace przy obiektach zabytko-

wych są niezmiernie kosztowne, stąd 

nasze gorące podziękowanie za 

wszystkie składane na ten cel ofiary.  

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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