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EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 

A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje 

usta i nauczał ich tymi słowami: "Bło-

gosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, al-

bowiem oni będą pocieszeni. Błogo-

sławieni cisi, albowiem oni na wła-

sność posiądą ziemię. Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. Błogo-

sławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 

czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą. Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój, albowiem oni 

będą nazwani synami Bożymi. Błogo-

sławieni, którzy cierpią prześladowa-

nie dla sprawiedliwości, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie. Bło-

gosławieni jesteście, gdy ludzie wam 

urągają i prześladują was, i gdy mó-

wią kłamliwie wszystko złe na was 

z mego powodu. Cieszcie się i raduj-

cie, albowiem wielka jest wasza na-

groda w niebie". (Mt 5, 1-12a) 

 

Wydarzenia ostatniego tygodnia 

i zamieszanie w naszym społeczeń-

stwie, zachęca nas, abyśmy sięgnęli do 

Ewangelii i szukali odpowiedzi na 

pytanie, jak ma się zachować chrześci-

janin w aktualnej sytuacji. To pytanie 

musimy sobie postawić nie tylko 

w chwilach niepokojów społecznych, 

ale tak naprawdę zawsze, zwłaszcza 

wtedy, gdy nasza wiara staje się letnia.  

Tekst Błogosławieństw, który Ko-

ściół wyznaczył na Uroczystość 

Wszystkich Świętych pokazuje nam 

co możemy zrobić. Po pierwsze, wsłu-

chać się w Słowa Jezusa. To niby 

oczywiste, ale nie zawsze o tym pa-

miętamy. Dlatego Jezus wychodzi na 

górę – miejsce spotkania. Odwołuje 

się w ten sposób do Mojżesza, który 

na górze spotykał się z Bogiem.  

W Mateuszowej wersji Błogosła-

wieństw Pan zwraca naszą uwagę na 

czas. Pokazuje, że chrześcijanin to 

człowiek, który żyje w pewnym za-

wieszeniu pomiędzy tym, co tu i teraz, 

a tym, co przyjdzie wraz z Króle-

stwem Boga. Jako chrześcijanie ule-

gamy pokusie, że już tu na ziemi na-

stąpi pełne zrozumienie prawdy 

i dobra. Uważamy, że już teraz wy-

pełnić się musi Królestwo Boże. Tym-

czasem jest to rzeczywistość w ruchu, 

o czym przypomina papież Franci-

szek. Tu na ziemi rozpoczynamy bu-

dowę Królestwa, zakończy się ona 

dopiero wraz z powrotem Chrystusa.  

Domagając się słusznych praw dla 

ludzi najsłabszych, także tych niena-

rodzonych, nie możemy zapominać, 

że za tymi słusznymi postulatami musi 

iść nasza postawa wspierania osób 

najsłabszych. Pomoc rodzinom 

z dziećmi chorymi poprzez zwykłą 

obecność i spotkanie, pomoc przy 

zrobieniu zakupów czy opiece nad 

dzieckiem to coś, co każdy z nas może 

zrobić.  
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Błogosławieństwa, które słyszymy 

domagają się od nas odpowiedzi na 

kilka pytań. Kiedy ostatni raz w na-

szym życiu byliśmy ubodzy, miłosier-

ni, cisi i cierpliwi? Kiedy ostatni raz 

mieliśmy czyste serce, w którym 

mieszka Bóg a nie popełniany przez 

nas grzech? Kiedy ostatni raz potrafi-

liśmy zrezygnować z tego, co być 

może się nam należy i przyjść z po-

mocą drugiemu człowiekowi? Kiedy 

ostatni raz cierpliwie znosiliśmy to, co 

niesprawiedliwe i w posłuszeństwie 

Bogu modliliśmy się za ludzi, którzy 

wprowadzają niesprawiedliwość? 

Kiedy w cichości i prostocie serca 

zaproponowaliśmy pomoc, nie z obo-

wiązku, że tak trzeba, ale z miłości do 

osoby, która tej pomocy potrzebuje? 

Za zmianą praw musi iść zmiana 

naszej postawy względem drugiego 

człowieka. Bez osobistego nawrócenia 

najwspanialsze nawet prawo, nie po-

może nam zmienić naszych serc.  

Uroczystość Wszystkich Świętych 

przypomina nam ludzi, którzy w róż-

nych czasach i warunkach społecz-

nych zmieniali świat przede wszyst-

kim własną postawą. Pokazywali 

innym, że to co trudniejsze, mimo iż 

nieraz łączy się z cierpieniem, jest 

rozwiązaniem, które rozwija nie tylko 

naszą wieź z Bogiem, ale i nasze 

człowieczeństwo. Jako chrześcijanie 

pamiętajmy, że również do tego jeste-

śmy zobowiązani. Być może pomoże 

w tym modlitwa św. Franciszka 

z Asyżu: 

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Two-

jego pokoju, 

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje 

nienawiść; 

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzyw-

da; 

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

Światło tam, gdzie panuje mrok; 

Radość tam, gdzie panuje smutek. 
 

Spraw abyśmy mogli, 

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę 

dawać; 

Nie tyle szukać zrozumienia, co ro-

zumieć; 

Nie tyle szukać miłości, co kochać; 
 

Albowiem dając, otrzymujemy; 

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 

A umierając, rodzimy się do wieczne-

go życia. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 
 

LISTOPAD 
MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH 

 

„Słuszną i zbawienną rzeczą jest mo-
dlić się za zmarłych” (2 Mch 12,45) 
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WYPOMINKI JEDNORAZOWE 
 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach jednorazowych są wyczy-
tywane w naszym kościele parafial-
nym w listopadzie. Zachęcamy do 
wspólnej modlitwy różańcowej 
w intencji zmarłych przez cały miesiąc 
w dni powszednie o godz. 17.30, 
a w niedziele o godz. 18.30.  
 

1 listopada 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych 
1800 procesja  
1900 Msza św. 

2 listopada 
Dzień Zaduszny 
 
1800 Msza św. 
z procesją  
 

 
WYPOMINKI ROCZNE 

 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach rocznych są wyczytywane 
w każdą niedzielę roku przed Mszą 
św. o godz. 8.00 lub 13.00. Dodatko-
wo w intencji wypominanych spra-
wowana jest Msza św. w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca o godz. 19.00. Jest 
ona poprzedzona nabożeństwem za 
zmarłych, które rozpoczyna się 
o godz. 18.30. 

* * * 
 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
 

W bieżącym roku z uwagi na szerzącą 
się pandemię COVID-19, odpusty 
zupełne dla wiernych zmarłych będzie 
można uzyskać przez cały listopad, 
przy zmienionych warunkach, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo wiernych. 
Poniżej cytujemy obszerne fragmenty 
dekretu Penitencjarii Apostolskiej. 
 
Odpust zupełny dla osób nawiedzają-
cych cmentarz i modlących się, choć-
by tylko w myśli, za zmarłych przez 

poszczególne osiem dni, zwykle usta-
nowiony jedynie na dni od 1 do 8 
listopada, dla pożytku wiernych może 
być przeniesiony na inne osiem dni 
listopada. Dni te, dowolnie wybrane 
przez poszczególnych wiernych, mogą 
być od siebie oddzielone. 
 
Odpust zupełny związany z dniem 
2 listopada, ustanowiony na Wspo-
mnienie wszystkich wiernych zmar-
łych dla tych, którzy pobożnie nawie-
dzają kościół lub kaplicę i odmawiają 
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, 
może być przeniesiony nie tylko na 
niedzielę poprzedzającą lub następują-
cą, albo na sam dzień Uroczystości 
Wszystkich Świętych, ale także na 
inny dzień listopada, dowolnie wybra-
ny przez poszczególnych wiernych. 
 
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, 
którzy z poważnych powodów nie 
mogą opuścić domu, na przykład ze 
względu na zakazy gromadzenia się 
licznych wiernych w miejscach świę-
tych, będą mogli uzyskać odpust zu-
pełny, jeśli tylko łącząc się duchowo 
z tymi wiernymi, którzy pobożnie 
nawiedzają miejsca święte, oraz wy-
kluczając wszelkie przywiązanie do 
jakiegokolwiek grzechu i mając inten-
cję kiedy to tylko będzie możliwe 
spełnić trzy zwyczajne warunki (spo-
wiedź sakramentalna, Komunia eucha-
rystyczna i modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego), odmówią pobożnie 
modlitwy za zmarłych przed obrazem 
Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi 
Panny (na przykład jutrznię i nieszpo-
ry z oficjum Liturgii godzin za zmar-
łych, Różaniec, Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i inne modlitwy za zmar-
łych bliskich ich sercu), albo jeśli 
podejmą medytacyjną lekturę jednego 
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z fragmentów Ewangelii z liturgii za 
zmarłych, lub też jeśli wypełnią 
uczynki miłosierdzia poprzez ofiaro-
wanie Bogu cierpień i niedogodności 
swego życia. 

* * * 

RÓŻANIEC- POTĘŻNA BROŃ 
 

Wszystkich, którzy czują niepokój 

w związku z szerzącą się pandemią 

i zamieszkami społecznymi, zapra-

szamy do podjęcia modlitwy we 

wspólnocie różańcowej. Najbliższe 

spotkanie 8 listopada o godz. 8.00. 

Można też dołączyć, wykonując tele-

fon do kancelarii parafialnej. 

Historia pokazała, że różaniec ma 

wielką moc. Modlitwa ta, wznoszona 

zgodnie przez chrześcijan, niejedno-

krotnie uratowała Europę. Tak było 

w XIV wieku podczas wielkiej epide-

mii dżumy, jak również w kolejnych 

wiekach, gdy groziła nam inwazja 

turecka, a później bolszewicka. 

Spektakularne zwycięstwa wojsk 

chrześcijańskich nad wrogimi siłami 

pod Lepanto w 1571 roku, pod Wied-

niem w 1683 i w bitwie warszawskiej 

w 1920 roku, dokonały się dzięki 

wstawiennictwu Maryi. Mówią o tym 

świadectwa uczestników tamtych 

wydarzeń: „Nie zwyciężyliśmy własną 

mocą ani dzięki naszym działom, ani 

dzięki naszej odwadze, lecz dzięki 

Twej pomocy, Maryjo!”. 

Jeden z ostatnich papieży tak 

twierdził: „różaniec jest lekarstwem 

danym z nieba dla uleczenia zła, które 

dotknęło nasze czasy”. Sięgnijmy po 

nie! 

* * * 

Listopad to miesiąc zadumy nad ta-

jemnicą przejścia do domu Ojca oraz 

nad tajemnicą świętości. Zachęcamy 

do uchwycenia się pomocnej dłoni 

naszych Świętych. 
 

Modlitwy przy grobie bł. Hanny  

czwartki godz. 17.00 

W listopadzie rozpoczyna się 

w naszej archidiecezji peregrynacja 

relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. 

Obecność błogosławionej pielę-

gniarki wśród chorych jest dziś 

szczególnie potrzebna. Nie zapomi-

najmy, że mamy tak wspaniałą 

orędowniczkę przed Bogiem. Za-

praszamy do udziału w czwartko-

wych modlitwach za jej wstawien-

nictwem z wyczytywaniem indywi-

dualnych próśb.  
 

Nowenna do św. Mikołaja 

Mija rok od sprowadzenia z Barii 

relikwii św. Mikołaja i ich uroczy-

stego wprowadzenia do naszego 

kościoła. Święty Biskup od wieków 

jest wielkim wspomożycielem 

chrześcijan. Podobnie jak troszczył 

się o powierzony mu lud mireński, 

tak teraz opiekuje się nami.  

Przyzywamy jego wstawiennictwa 

w każdy poniedziałek podczas Mszy 

św. o godz. 18.00, wyczytując in-

dywidualne prośby. Można je skła-

dać do puszki w prezbiterium lub 

przekazać za pośrednictwem strony 

internetowej parafii. 

 

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/

