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EWANGELIA 

XIV NIEDZIELI ZWYKŁEJ 

W owym czasie Jezus przemówił tymi 

słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 

rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 

a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Oj-

cze, gdyż takie było Twoje upodoba-

nie. Wszystko przekazał Mi Ojciec 

mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Oj-

ciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, 

i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo 

na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem, a znaj-

dziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 

a moje brzemię lekkie. (Mt 11, 25-30)  

 

Wielką nadzieją napełnia serce dzi-

siejsza ewangelia. Aby poznać Boga, 

nie trzeba być człowiekiem wykształ-

conym, dobrze urodzonym czy nawet 

w pełni sił (choć oczywiście te rzeczy 

w żaden sposób nie przeszkadzają 

w poznaniu Pana). Pan Jezus mówi, że 

poznanie Boga jest dostępne dla ludzi 

prostych albo inaczej ludzi, którzy są 

jak małe dzieci. Nie chodzi tu oczywi-

ście o niedojrzałość i infantylność (to 

może być przeszkodą w poznaniu 

Boga). Być prostym w rozumieniu 

Jezusa, to być człowiekiem pokornym, 

czyli takim, który wie, że nie jest sam 

na tym świecie. Człowiek taki potrze-

buje w swoim życiu Boga i drugiego 

człowieka. Dlatego Bóg mu się obja-

wia. Jeśli ludzie szukają Boga przede 

wszystkim w swojej wiedzy, pobożno-

ści czy nawet znajomości prawd wia-

ry, mogą tak bardzo skupić się na tych 

formach, że nie spotkają się w nich 

z Bogiem, a ze swoimi oczekiwaniami 

względem Niego. Dlatego Jezus za-

chęca każdego z nas do bycia czło-

wiekiem pokornym i prostym. Do 

szukania Boga i Jego woli na modli-

twie, różnych formach pobożności 

w taki sposób, aby odnaleźć w nich 

prawdziwego Boga, który się objawia.  

Znakiem mądrości u człowieka po-

winna być zatem bojaźń Boża, czyli 

umiejętność zaufania Bogu i Jego 

propozycji dla nas. Ta propozycja 

zaczyna się od miłości, którą Bóg nas 

bezinteresownie obdarzył. To pierw-

sze i najważniejsze doświadczenie 

człowieka. Nie dokonuje się ono jeden 
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raz. Jest to proces trwający często całe 

życie. Ktoś, kto wejdzie w ten proces, 

będzie odkrywał miłość Boga w co-

dziennym życiu. Bojaźń Boża to dar 

Ducha Świętego, dlatego warto prosić 

o niego na modlitwie.  

Jezus przypomina nam także, że Jego 

jarzmo jest słodkie i lekkie. Ewangelia 

pokazuje przynajmniej jednego czło-

wieka, który niósł jarzmo Pana Jezusa 

w bardzo konkretny sposób. To Szy-

mon z Cyreny przymuszony przez 

żołnierzy do niesienia krzyża Jezusa. 

Nie tylko pomógł nieść krzyż, ale jego 

synowie Aleksander i Rufus stali się 

później chrześcijanami. Wejść w życie 

Jezusa to otworzyć przed Nim swoje 

serce. To podjąć wysiłek nawrócenia 

i niesienia krzyża w naszej codzienno-

ści. Jarzmo jest też symbolem podda-

nia się Bogu. W naszej wolności po-

winniśmy to zrobić sami. Bóg obda-

rzając nas wolnością, nie może nas 

przymusić do pójścia za Sobą. Dlatego 

jednym z ważnych fragmentów modli-

twy Pańskiej są słowa: bądź wola 

Twoja. Wypowiadamy je codziennie, 

ale czy tak naprawdę chcemy, aby 

wola Boża była przez nas realizowa-

na? Ta ewangelia (zresztą jak każda 

inna) jest bardzo związana z Maryją. 

Ona jest pokorną służebnicą, która 

odkrywała w swoim życiu wolę Bożą. 

Począwszy od Nazaretu aż do śmierci 

i wniebowzięcia jej duszy i ciała. 

Pozostawała w cieniu swojego Syna. 

Naśladowała Go i wsłuchiwała się 

w Jego słowa. Jeśli chcemy uczyć się 

pokory i bycia dzieckiem Bożym to 

naśladujmy Maryję, która w swoim 

sercu rozważała to, co się działo z Jej 

Synem i wytrwale niosła Jego jarzmo. 

ks. Mateusz Szymczyk 

ZMIANY W POSŁUDZE 
DUSZPASTERSKIEJ 

 

Z dniem 27 sierpnia 2020 roku 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Marek Jędraszewski zwalnia z obo-

wiązków wikariusza naszej parafii 

ks. kan. Marcina Masłonia i mianuje 

wikariuszem parafii pw. Opatrzności 

Bożej w Krakowie- Swoszowicach. 

Ksiądz Marcin pełnił posługę duszpa-

sterską wśród nas od końca sierpnia 

2015 roku, łącząc ją przez trzy lata 

z odpowiedzialną funkcją notariusza 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

W 2018 roku został mianowany wika-

riuszem naszej parafii, podjął też pra-

cę katechety w Szkole Podstawowej 

nr 10. Przez ostatnie lata służył nam 

swoją bogatą wiedzą i doświadcze-

niem, przygotowywał dzieci i mło-

dzież do sakramentów, formował 

nowych ministrantów, opiekował się 

parafialnym oddziałem Akcji Katolic-

kiej, współorganizował pielgrzymkę 

parafialną do Ziemi Świętej. Ksiądz 

Marcin przyczynił się także do rozwo-

ju kultu bł. Hanny Chrzanowskiej. 

Jako notariusz Kurii wchodził w skład 

Komisji dokonującej ekshumacji, 

oględzin kanonicznych i zabezpiecze-

nia relikwii naszej Błogosławionej. Po 

beatyfikacji umożliwiał nam czwart-

kowe adoracje Najświętszego Sakra-

mentu połączone z modlitwami za 

wstawiennictwem bł. Hanny. Spra-

wował też większość czwartkowych 

Mszy św. przy jej relikwiach, przybli-

żając nam jej drogę do świętości 

i głosząc Słowo Boże. 
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Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

dziękczynną za posługę Księdza 

Marcina wśród nas. Odbędzie się 

ona w środę 26 sierpnia w uroczy-

stość NMP Częstochowskiej o godz. 

18.00.  

 

Decyzją Metropolity w tym roku 
opuści nas również ks. kan. Mirosław 
Smyrak, skierowany do posługi dusz-
pasterskiej w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewni-
kach. 

Czcigodnym Kapłanom składamy 
gorące podziękowania za ubogacającą 
i uświęcającą obecność pośród nas, 
życząc wielu łask Bożych w nowych 
wspólnotach i zapewniając o modli-
tewnej pamięci. 

We wrześniu przywitamy wśród 
nas ks. kan. Rafała Szczurowskiego, 
dra historii Kościoła, wykładowcę 
UPJPII oraz ks. Pawła Ochockiego, 
notariusza Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, skierowanych do posługi 
duszpasterskiej w naszej parafii. Już 
dziś prosimy o otoczenie ich życzli-
wością i modlitwą.  

* * * 

PORZĄDEK WAKACYJNY 

 

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. Bezpośrednio po 
niej zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwie wynagradzającym Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. 

 

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

 

Od lipca w I piątki miesiąca nie 
będzie dodatkowej Mszy św. dla 
dzieci, odprawianej dotychczas 
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. 

 

* * * 

Kancelaria parafialna czynna: 

poniedziałki, środy i piątki 1630-1730 

wtorki i czwartki 930 -1100. 

 

* * * 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI 

MAŁŻEŃSTW 

W każdą I niedzielę miesiąca o godz. 

15.00 w kościele św. Mikołaja od-

prawiana jest Msza św. w intencji 

małżeństw, szczególnie tych, które 

w danym miesiącu obchodzą rocznicę 

zawarcia sakramentu.  

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Nabożeństwo Fatimskie w poniedzia-

łek 13 lipca i w czwartek 13 sierpnia 

rozpocznie się tradycyjnie Mszą świę-

tą o godz. 18.00. Bezpośrednio po niej 

przejdziemy w procesji różańcowej 

wokół kościoła, niosąc figurkę Matki 

Boskiej Fatimskiej. 
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MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ 
BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 

 

MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W INTENCJI CHORYCH 

Każdego 28. dnia miesiąca wie-
czorem, w dni powszednie o godz. 
18.00 a w niedziele i święta o godz. 
19.00, w kościele św. Mikołaja 
odprawiana jest Msza św. zbiorowa 
za wstawiennictwem i przy reli-
kwiach bł. Hanny Chrzanowskiej. 
Intencje można składać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej.  

* * * 
ODPUST PARAFIALNY 

KU CZCI ŚW. ANNY 
 

Święta Anna od wieków towarzy-

szy naszej wspólnocie parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy na odpust 

ku jej czci w niedzielę 26 lipca. 

Suma odpustowa zostanie odpra-

wiona o godzinie 15.00. Przewod-

niczył jej będzie ks. prałat Zygmunt 

Kosek, odchodzący w tym roku na 

emeryturę wieloletni proboszcz 

parafii Miłosierdzia Bożego na 

Osiedlu Oficerskim i dziekan deka-

natu Kraków- Kazimierz. 

 

Suma odpustowa będzie okazją, 

by wyrazić wdzięczność wszystkim 

ofiarodawcom naszej parafii, szcze-

gólnie tym, którzy w trudnym czasie 

pandemii troszczyli się i nadal trosz-

czą o potrzeby Kościoła. Wasza nieo-

ceniona pomoc pomogła naszej 

wspólnocie parafialnej przetrwać 

najtrudniejszy czas i z nadzieją patrzeć 

w przyszłość. To dlatego podjęliśmy 

się odważnego dzieła kontynuacji 

remontu konserwatorskiego naszego 

kościoła. Wierzymy, że uniesiemy 

ciążące na nas zobowiązania w kwocie 

44 tys. zł, i kto wie, jeśli Bóg pozwoli, 

udźwigniemy koszt wykonania no-

wych mebli do zakrystii (70 tys. zł). 

Naszym podziękowaniem będzie 

modlitwa podczas sumy odpustowej 

sprawowanej w Waszej intencji. 

Wybór daty nie jest przypadkowy. 

Wszak św. Anna wraz ze swoim mę-

żem, św. Joachimem, dawała przykład 

jak dzielić się dobrem otrzymanym od 

Boga i efektami pracy swoich rąk. 

W żywotach świętych można przeczy-

tać, że rodzice Maryi wszystko, co 

posiadali, dzielili zawsze na trzy czę-

ści: jedną oddawali do Świątyni Jero-

zolimskiej, drugą przekazywali ubo-

gim, trzecią, najmniejszą, zostawiali 

sobie. Jak zauważają hagiografowie, 

ta trzecia część bardzo szybko się 

pomnażała tak, że małżonkom nie 

tylko niczego nie brakowało, ale też 

mieli z czego dawać jałmużnę. Dzielili 

się zresztą nie tylko dobrami material-

nymi, ale też swoim czasem. Chcemy 

im więc polecić także tych, którzy od 

kilku tygodni poświęcają swój czas, 

by zaopatrywać potrzebujących para-

fian w żywność. Zachęcamy do 

wspólnej modlitwy dziękczynnej. 

* * * 

Informujemy, że z uwagi na stan za-

grożenia epidemicznego w tym roku 

nie odbędzie się doroczny festyn ku 

czci św. Anny. 
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