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EWANGELIA 

XIV NIEDZIELI ZWYKŁEJ 

 

Jezus przyszedł do swego rodzin-

nego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, 

zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwie-

niem: "Skąd to u Niego? I co to za 

mądrość, która Mu jest dana? I takie 

cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy 

nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat 

Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż 

nie żyją tu u nas także Jego siostry?" 

I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił 

im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 

swoich krewnych i w swoim domu 

może być prorok tak lekceważony". 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, 

jedynie na kilku chorych położył ręce 

i uzdrowił ich. Dziwił się też ich nie-

dowiarstwu. Potem obchodził oko-

liczne wsie i nauczał. (Mk 6, 1-6) 
 

Powyższy fragment ewangelii 

stawia nam pytanie o to, jaki jest nasz 

stosunek do Jezusa. Pytanie to pada 

w miejscu dobrze znanym Jezusowi – 

w Jego rodzinnym mieście, w którym 

spędził kilkanaście lat swojego życia. 

Żaden apostoł nie znał tak dobrze 

Jezusa jak ludzie z Nazaretu. Ta zna-

jomość nie pomaga im jednak rozpo-

znać w Jezusie zapowiadanego Mesja-

sza, na którego Żydzi czekali od kil-

kuset lat. 

Jezus jest w synagodze. Zgodnie 

ze swoim zwyczajem w szabat czyta 

fragment ksiąg Starego Przymierza 

i naucza. Do Nazaretu docierają in-

formacje, że w różnych miejscowo-

ściach Palestyny Jezus gromadzi 

uczniów, naucza i czyni cuda. W Na-

zarecie jest podobnie. Słowa Jezusa 

sprawiają, że mieszkańcy miejscowo-

ści (w dużej mierze krewni i znajomi 

Jezusa) widzą w nich moc i mądrość. 

Brakuje im jednak wiary – czyli rela-

cji, w której zobaczyliby w Jezusie 

kogoś więcej niż tylko swojego ziom-

ka.  

Jezus przychodzi na ziemię po to, 

aby uzdrowić relację z ludźmi. Nau-

cza, czyni cuda, jednak wymaga od 

swoich słuchaczy otwartości na słowo 

i działanie. Podobnie jest również 

dziś. Najpiękniejsze i najmądrzejsze 

słowa Jezusa (co to za mądrość, która 

Mu jest dana?) nie zmienią człowieka, 

jeśli nie otworzy się on na jego Osobę. 

Spotykam się czasem ze zdaniem, że 

ktoś nie wierzy w Boga, ponieważ 

łaska wiary nie została mu dana. Być 

może to prawda. Warto jednak zapy-

tać wtedy samego siebie, czy spróbo-

wałem zaufać – otworzyć się na dar 

wiary. Mieszkańcy Nazaretu podobnie 

jak inni mają możliwość zobaczenia 

w Jezusie kogoś więcej niż tylko swo-

jego znajomego. Większość z nich 

jednak nie korzysta z tej sposobności. 

To pokazuje, że niedowiarstwo (brak 

relacji!) jest największą przeszkodą do 

zmiany ludzkiego serca. 

Są jednak tacy, których Jezus uzdra-

wia. W ich sercach jest żywa relacja 

z Jezusem. Widzimy, że to samo Sło-

wo przekonuje niektórych ludzi. Dla 
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nich Jezus jest kimś, kto zmienia ich 

myślenie. W greckim języku określe-

nie powątpiewali pochodzi od słowa 

skandalon, które w swojej najbardziej 

podstawowej wersji oznacza pułapkę, 

coś, o co można się przewrócić. Spo-

tkanie z Jezusem powinno być dla nas 

właśnie swego rodzaju „pułapką”. Nie 

taką, która czyni nam krzywdę, ale 

taką, która zmienia nasze myślenie. 

Jesteśmy zaproszeni do tego, aby 

zobaczyć, że relacja z Jezusem zmie-

nia nasze życie. Że nie jest On dodat-

kiem, ale kimś, kto nadaje wszystkie-

mu sens.  

W wakacyjne miesiące, kiedy 

zwalniamy tempo naszego życia, aby 

nabrać sił na kolejny rok pracy, po-

szukajmy okazji do tego, aby „potknąć 

się” o Jezusa. Zacznijmy zmieniać 

nasze myślenie o Nim tak, jak zmieni-

ła je część mieszkańców Nazaretu, 

która uwierzyła, że jest Kimś więcej 

niż synem Maryi.  

ks. Mateusz Szymczyk 

* * *  
ZMIANY W POSŁUDZE 

DUSZPASTERSKIEJ 
 

Z dniem 26 sierpnia 2021 roku 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Marek Jędraszewski zwalnia z obo-

wiązków wikariusza naszej parafii 

ks. Mateusza Szymczyka i mianuje 

wikariuszem parafii pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Krakowie- 

Mistrzejowicach. 

Ksiądz Mateusz pełnił posługę dusz-

pasterską wśród nas od końca sierpnia 

2016 roku. W 2017 roku podjął studia 

podyplomowe na UPJPII, poświęcając 

jednocześnie swój czas Hospicjum 

domowemu Alma spei jako jego kape-

lan. Rozliczne obowiązki łączył 

z pracą katechety w VIII LO a następ-

nie w Prywatnej Szkole Inspiracja. Od 

sierpnia 2018 roku opiekował się 

liturgiczną służbą ołtarza, formując 

ministrantów, lektorów i animatorów, 

prowadząc rekolekcje Grup Apostol-

skich. Ksiądz Mateusz przygotowywał 

dzieci do I Komunii św., a młodzież 

do bierzmowania, organizując dla niej 

dni skupienia w ośrodku rekolekcyj-

nym w Zawadce. Z jego inicjatywy 

przy naszej parafii prowadzony jest 

kurs przedmałżeński oraz Poradnia 

życia rodzinnego, odbywają się też 

Msze święte w intencji małżeństw.  

Ksiądz Mateusz był opiekunem 

wspólnot Pustynia w mieście  i Hanna. 

Razem z nimi modlił się za zranio-

nych w Kościele, odprawiał Msze św. 

za bezdomnych, prowadził adoracje 

Najświętszego Sakramentu w I nie-

dzielę każdego miesiąca. 
 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

dziękczynną za posługę Księdza 

Mateusza wśród nas. Odbędzie się 

ona w niedzielę 22 sierpnia o godz. 

13.00.  

 

Obowiązki ks. Mateusza Szymczyka 

przejmie ks. dr Krzysztof Biros, któ-

rego powitamy w Uroczystość Matki 

Bożej Częstochowskiej. 

* * *  
 

PORZĄDEK WAKACYJNY 

 

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

 

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. 

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

 

Nabożeństwo Fatimskie we wtorek 

13 lipca i w piątek 13 sierpnia roz-

pocznie się tradycyjnie Mszą świętą 

o godz. 18.00. Bezpośrednio po niej 

przejdziemy w procesji różańcowej 

wokół kościoła, niosąc figurkę Matki 

Boskiej Fatimskiej. 

 
MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ 

BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 
 

W miesiącach wakacyjnych nie prze-
stajemy przyzywać wstawiennictwa 
naszej Błogosławionej. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy przy jej reli-
kwiach w każdy czwartek o godz. 
17.00 oraz na Msze św. zbiorowe 
w intencji chorych 28. lipca i sierpnia 
o godz. 18.00.  

 
* * * 

 

FESTYN PARAFIALNY 
 

Doroczny festyn odbędzie się 

w niedzielę 25 lipca w godzinach 

popołudniowych w ogrodzie parafial-

nym przy ulicy Kopernika 9. Początek 

o godz. 16.00. 

Przewidujemy liczne atrakcje dla 

dzieci i dorosłych, wspólne grillowa-

nie i dobrą muzykę w wykonaniu 

członków Klubu Seniora oraz zespołu 

z Rudy Śląskiej Duch mocą swą wieje. 

Wszystko to ma nam pomóc odbudo-

wać więzi we wspólnocie parafialnej 

po miesiącach izolacji. Niech każdy 

czuje się osobiście zaproszony. 

Świętujmy razem! 

 

Wszystkich, którzy chcą się włączyć 

w organizację festynu serdecznie 

zapraszamy na spotkanie w środę 

14 lipca na godzinę 19.00. 

Odbędzie się ono na plebanii. 
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* * * 

ODPUST PARAFIALNY 
KU CZCI ŚW. ANNY 

 

Święta Anna od wieków towarzyszy 

naszej wspólnocie parafialnej. Ser-

decznie zapraszamy na odpust ku jej 

czci w poniedziałek 26 lipca. Suma 

odpustowa zostanie odprawiona 

o godzinie 18.00. Przewodniczył jej 

będzie o. Zbigniew Gubała SJ, 

sprawując ją w intencji ofiarodaw-

ców naszej Parafii. 

 

Suma odpustowa będzie okazją, by 

wyrazić wdzięczność wszystkim ofia-

rodawcom, szczególnie tym, którzy 

w trudnym czasie pandemii troszczyli 

się i nadal troszczą o potrzeby Kościo-

ła.  

 

* * * 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC 

REMONTOWYCH 

 

Pragniemy poinformować, że 

zgodnie z zapowiedzią niebawem, tj. 

20 lipca, rozpocznie się I etap remon-

tu plebanii. Odpadający tynk szpeci 

elewację i stanowi zagrożenie dla jej 

stanu technicznego. Remont ma być 

zakrojony na szerszą skalę. Przewidu-

jemy, że potrwa około trzech lat. 

W planach jest częściowa nadbudowa 

i przebudowa budynku plebanii wraz 

z adaptacją strychu na mieszkania, tak 

aby w przyszłości mogli w nich za-

mieszkać wszyscy kapłani, zwalniając 

pod wynajem pomieszczenia w bu-

dynku wikarówki. 

Wykonanie stosownego projektu 

architektoniczno-budowlanego przez 

firmę Cempla i Partnerzy Konserwa-

cja Zabytków a także uzyskanie ko-

niecznych pozwoleń zabrało półtora 

roku. Pod koniec czerwca rozstrzy-

gnięty został przetarg, w drodze któ-

rego wyłoniony został wykonawca – 

firma Real Inwest Sp. z o. o. 

Budynek plebanii jest wpisany do 

rejestru zabytków i również na jego 

remont Parafia podpisała umowę 

o dofinansowanie ze środków 

NFRZK. W bieżącym roku ma ono 

wynieść blisko 82 tys. zł, ale nie wię-

cej niż 42 % poniesionych kosztów, co 

oznacza, że 113 tys. zł Parafia musi 

wnieść sama. W tym roku remont 

obejmie swoim zasięgiem jedynie 

dach, niemniej nawet ten etap wydaje 

się trudny przy obecnym wzroście cen 

materiałów budowlanych. 

Równolegle prowadzone są prace 

konserwatorskie w kościele, w kaplicy 

Matki Boskiej Bolesnej, przy 

drzwiach prowadzących do kruchty 

i kaplicy bocznej oraz przy stallach 

północnych. Ich koszt w blisko 90 % 

pokrywa dofinansowanie, do którego 

Parafia musi dopłacić nieco ponad 

43 tys. zł.  

W związku z tym po półtorarocz-

nej przerwie przywracamy tacę inwe-

stycyjną w drugą niedzielę każdego 

miesiąca. Wszystkim Ofiarodawcom 

już dziś składamy serdeczne podzię-

kowania, zapewniając o modlitewnej 

pamięci. 
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