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Ewangelia XXVII niedzieli zwykłej 

 

Jezus powiedział do arcykapłanów 

i starszych ludu: "Posłuchajcie innej 

przypowieści. Był pewien gospodarz, 

który założył winnicę. Otoczył ją 

murem, wykopał w niej tłocznie, zbu-

dował wieżę, w końcu oddał ją 

w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 

nadszedł czas zbiorów, posłał swoje 

sługi do rolników, by odebrali plon 

jemu należny. Ale rolnicy chwycili 

jego sługi i jednego obili, drugiego 

zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 

Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 

pierwszym razem, lecz i z nimi tak 

samo postąpili. W końcu posłał do 

nich swego syna, tak sobie myśląc: 

Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, 

zobaczywszy syna, mówili do siebie: 

"To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy 

go, a posiądziemy jego dziedzictwo". 

Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy 

i zabili. Kiedy więc przybędzie wła-

ściciel winnicy, co uczyni z owymi 

rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników 

marnie wytraci, a winnicę odda 

w dzierżawę innym rolnikom, takim, 

którzy mu będą oddawali plon we 

właściwej porze". Jezus im rzekł: 

"Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

"Ten właśnie kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła. Pan 

to sprawił, i jest cudem w naszych 

oczach". Dlatego powiadam wam: 

Królestwo Boże będzie wam zabrane, 

a dane narodowi, który wyda jego 

owoce". (Mt 21, 33-43) 

Nie jesteśmy właścicielami win-

nicy Pana. To pierwsza konkretna 

rzecz, której chce nas nauczyć Pan 

Jezus w powyższej przypowieści. 

Królestwo Boże, którego symbolem 

jest winnica, zostało nam dane w de-

pozyt. Mamy opiekować się nim, 

pracować dla jego rozwoju, a nasza 

praca powinna wydać owoc. Warto 

dziś przypomnieć sobie tę kwestię. 

Jako ludzie wierzący jesteśmy zapro-

szeni do budowania Królestwa Boże-

go na ziemi.  

Właściciel winnicy oddał nam pod 

opiekę Kościół, który jest początkiem 

Królestwa Bożego na ziemi. Troska 

o Kościół odbywa się w kilku punk-

tach. Pierwszym z nich jest modlitwa 

za wspólnotę Kościoła. Jest ona ważna 

zwłaszcza teraz, kiedy Kościół 

w Polsce przeżywa kryzys spowodo-

wany grzechem ludzi Kościoła. Drugą 

rzeczą jest wsłuchiwanie się w głos 

właściciela winnicy. Rolnicy z przy-
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powieści nie chcieli słuchać głosu 

człowieka, od którego dostali miejsce 

swojej pracy. Podobnie jest z nami. 

Nie zawsze chcemy słuchać Słowa 

Bożego, nie chcemy pytać Pana Jezu-

sa, jaki ma pomysł na Kościół, co 

więcej, próbujemy narzucić Jezusowi 

swój pomysł na Kościół, swoje refor-

my czy zasady. Trzecią rzeczą jest 

pamięć o tym, że nie ma Kościoła bez 

Jezusa. Jest On kamieniem węgiel-

nym, czyli czymś co łączy ściany 

budynku, aby się nie rozpadł. Jezus 

łączy Kościół i tylko budowanie 

z Jezusem – kamieniem węgielnym-  

ma sens. 

Powyższą przypowieść Jezus 

opowiada na kilka dni przed swoją 

śmiercią. Jest w Jerozolimie, do której 

wjechał witany przez tłumy ludzi. 

W tym najważniejszym dla naszego 

zbawienia czasie – świętym tygodniu 

śmierci i zmartwychwstania – słyszy-

my ostrzeżenie, że Królestwo Boże 

może nam zostać zabrane. Jeżeli Ko-

ściół uczynimy swoją własnością 

i miejscem realizacji interesów, a nie 

miejscem zbawienia i spotkania 

z Jezusem, to będzie to oznaczać, że 

nie rozumiemy istoty Kościoła. Jeśli 

nie Boga i Jezusa szukają ludzie 

w Kościele to nie ma on światu nic do 

zaoferowania – pisał przed laty Le-

szek Kołakowski. Pamiętajmy o tym, 

że spotkanie z Bogiem jest fundamen-

tem naszego pobytu w Kościele. Jeżeli 

na Jezusie budować będziemy naszą 

obecność we wspólnocie wierzących, 

to prędzej czy później wyda ona owoc.  

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa od 

dwóch tysięcy lat wydają owoc, histo-

rie życia świętych i błogosławionych 

są tego najlepszym przykładem. Czy 

włączymy się we wspólnotę tych ludzi 

zależy od naszej indywidualnej decy-

zji już teraz. Nie odkładajmy nawró-

cenia na później, teraz jest czas po-

wrotu do Boga. 
ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MARYJNY 

 

W przeciągu roku kalendarzowe-

go niełatwo znaleźć taki miesiąc, 

w którym Maryja nie byłaby czczona 

jakimś szczególnym świętem lub 

wspomnieniem. I trudno się temu 

dziwić, przecież została nam dana za 

Matkę. A o Matce się pamięta! Do 

Matki się przychodzi ze wszystkim: 

z przeżyciami dnia, by o nich opowie-

dzieć, z radościami, by się nimi po-

dzielić, z problemami, które w oczach 

dziecka olbrzymieją, a Ona z łatwo-

ścią je rozwiązuje, i wreszcie z pomo-

cą, gdy Matka tego potrzebuje.  

W ostatnich wiekach Maryja jest 

bardzo aktywna. Świadczą o tym 

nasilające się objawienia, pojawiające 

się jedno po drugim w różnych kra-

jach świata. Wyliczmy chociaż niektó-

re z nich: Paryż 1830 (Francja), La 

Salette 1846 (Francja), Lourdes 1854 

(Francja), Gietrzwałd 1877 (Polska), 

Fatima 1917 (Portugalia), Kibeho 

1981 (Ruanda). Za każdym razem 

Maryja prosi o to samo- o nawrócenie. 

Ostrzega też przed grożącymi klęska-

mi i mówi, jak się przed nimi ustrzec. 

Ratunek jest zawsze ten sam: 

CODZIENNY RÓŻANIEC. 

Znamienny jest dialog Matki Naj-

świętszej z nastoletnimi wizjonerkami 

z Gietrzwałdu. Dziewczynki proszone 

przez różnych ludzi stawiały kolejno 

pytania, a Maryja odpowiadała 
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w niezmienny sposób. Zacytujmy 

fragment rozmowy z 1877 roku: 

-Czy księża powrócą z więzień? 

-Tak, tylko odmawiajcie różaniec. 

-Czy chorzy zostaną uzdrowieni? 

-Tak, tylko odmawiajcie różaniec. 

-Czy grzesznicy nawrócą się? 

-Tak, tylko odmawiajcie różaniec. 

-Czy katolicy otrzymają zabrane świą-

tynie? 

-Tak, tylko odmawiajcie różaniec. 

„Różaniec jest najpiękniejszą mo-

dlitwą, jakiej nauczyło nas Niebo” – to 

słowa s. Łucji z Fatimy, która tłuma-

czy dalej: „Wszystkie modlitwy skła-

dające się na niego, są modlitwami 

biblijnymi. Gloria  śpiewają aniołowie 

przy narodzinach Jezusa; modlitwy 

Ojcze nasz nauczył nas Chrystus, Ave 

Maria to pozdrowienie złożone ze 

słów archanioła Gabriela i św. Elżbie-

ty.” 

 Wszystkim tym, którzy lekcewa-

żą różaniec lub skarżą się na jego 

monotonię s. Łucja odpowiada: 

„Chcąc zachować życie naturalne, 

wciąż wciągamy i wydychamy powie-

trze w taki sam sposób; serce bije 

nieustannie z takim samym rytmem. 

Gwiazdy, podobnie jak słońce, księ-

życ, planety, wędrują ciągle tą samą 

drogą, jaką Bóg im wyznaczył. Dzień 

następuje po nocy, rok po roku, zaw-

sze tak samo. W tylu roślinach liście 

pojawiają się na wiosnę, rośliny te 

przyoblekają się kwiatami, wydają 

owoce i tracą liście jesienią lub zimą. 

I tak wszystko kieruje się prawem, 

jakie Bóg mu wyznaczył, a nikt nie 

ośmielił się twierdzić, że jest to mono-

tonne i że trzeba z tym skończyć.” 

S. Łucja dodaje: „Kiedy spotykają się 

ludzie zakochani, przez całe godziny 

powtarzają jedno i to samo: kocham 

Cię! Tym, czego brakuje ludziom 

zarzucającym różańcowi monoton-

ność, jest właśnie miłość!”. 

 
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

Nabożeństwa różańcowe w kościele 

parafialnym św. Mikołaja rozpoczy-

nają się w tygodniu o godz. 17.30, 

natomiast w niedziele o godz. 18.30. 

W piątki jest ono dedykowane dzie-

ciom i przez nie prowadzone.  

W niedzielę 4 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15, natomiast 

13 października różaniec odmówimy 

po Mszy św. z godz. 18.00 w ramach 

ostatniego w tym roku nabożeństwa 

fatimskiego.  

* * * 

ŻYWY RÓŻANIEC 

Wspólnota różańcowa jest otwarta 

dla wszystkich. Każdy jej członek 

odmawia codziennie zaledwie jeden 

dziesiątek różańca w intencji okre-

ślonej przez Ojca Świętego. Spo-

tkania odbywają się raz w miesiącu, 

w I niedzielę i rozpoczynają Mszą 

św. o godz. 8.00. Opiekunem 

wspólnoty jest Ks. Proboszcz Józef 

Gubała. Jak dołączyć? Wystarczy 

jeden telefon do kancelarii parafial-

nej. Można też przyjść na spotkanie. 

* * * 

W październiku przypada rocznica 

urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. 

Pamiętajmy o naszej Błogosławio-

nej, która wyprasza dla nas wiele 

łask. Zapraszamy do modlitwy przy 

jej relikwiach w czwartki o godz. 

17.00 i każdego 28. dnia miesiąca 

podczas Mszy św. wieczornej. 
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* * * 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

PRAC KONSERWATORSKICH 

 

Dobiegł końca tegoroczny etap 
prac konserwatorskich we wnętrzu 
kościoła parafialnego. Swoim zasię-
giem objął on kruchtę południową 
oraz zakrystię, gdzie odrestaurowano 
dekorację malarską ścian i sklepień 
a także wymieniono instalację elek-
tryczną. Konserwatorzy pochylili się 
również nad elementami kamiennymi 
w prezbiterium. Prace trwały nieprze-
rwanie od maja. Niemałym zaskocze-
niem było odsłonięcie fresków na 
gurcie sklepienia zakrystii, datowa-
nych na początek XX wieku. Zgodnie 
z decyzją komisji konserwatorskiej 
zostały one pięknie wyeksponowane. 
Pełna rekonstrukcja odnalezionej 
dekoracji z okresu rozbudowy kościo-
ła robi niemałe wrażenie. Nawiązuje 
ona swoim charakterem do aranżacji 
prezbiterium.  

Całkowity koszt tegorocznych 
prac wykonanych z wielką staranno-
ścią wyniósł 443.698 zł, z czego 90 % 
pokryło dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa, a pozostałe 10 % 
uiściliśmy sami dzięki ofiarności Para-
fian i przyjaciół naszej wspólnoty. 

Wkład własny razem z nadzorem 
inwestorskim wyniósł blisko 
49.000 zł. Dla naszej wspólnoty para-
fialnej jest to zawrotna suma. Pomimo 
wszystko, ufając Bożej Opatrzności, 
opiece naszych potężnych Patronów 
a także życzliwości Parafian i osób, 
którym bliski jest nasz zabytkowy 

kościół, zdecydowaliśmy się zamówić 
nową, solidną i estetyczną zabudowę 
zakrystii. Wykonano ją w Pracowni 
Stolarskiej „U Salezjan” P.P.H.U. 
w Oświęcimiu. Koszt mebli wraz 
z transportem i montażem opiewa na 
łączną kwotę 71.900 zł. Należność 
trzeba opłacić do połowy paździer-
nika, stąd gorący apel do wszyst-
kich, którzy mogą i chcą wnieść 
swoją cegiełkę na ten konkretny cel, 
a już w pierwszą niedzielę październi-
ka zapraszamy do oglądania zakrystii 
w nowej, pełnej blasku odsłonie. 

 

* * * 

Przygotowanie do bierzmowania 

terminy spotkań: 
 

9 października godz. 18.00 

klasy VII 
 

16 października godz. 18.00 

klasy VIII 

Spotkania rozpoczynają się Mszą 

św. w kościele św. Mikołaja. 

 

* * * 

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. 

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/

