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List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na II Światowy Dzień Ubogich
Myślą tegorocznego Światowego Dnia Ubogich są słowa Psalmu 34: „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”. W osobistym orędziu Ojciec Święty Franciszek napisał: „Światowy
Dzień Ubogich zamierza być maleńką odpowiedzią Kościoła, rozsianego po całym świecie,
skierowaną do wszystkich ubogich, aby nie myśleli, że ich krzyk upadł w próżnię. Prawdopodobnie będzie kroplą wody na pustyni ubóstwa, mimo to jednak może stać się oznaką dzielenia z potrzebującymi, aktywnego odczuwania obecności brata i siostry. Biedni nie potrzebują
aktu delegacji, ale osobistego zaangażowania tych, którzy słuchają ich wołania”. I dalej jeszcze papież dodał:
„Mamy skłonność do tworzenia dystansu między nami a nimi i nie zdajemy sobie sprawy, że w ten sposób oddalamy się od Pana Jezusa, który ich nie odrzuca, ale wzywa do siebie i pociesza” (Franciszek, Orędzie na II Światowy
Dzień Ubogich).
Rzecz znamienna, odwracając wzrok od ubogich i potrzebujących zapominalibyśmy o podstawowej prawdzie,
że każdy z nas jest ubogim, bo każdy jest grzesznikiem i dłużnikiem Bożego miłosierdzia. Od mojego ubogiego brata
czy ubogiej siostry mogę być lepiej ubrany, zdrowszy, lepiej odżywiony, bardziej wykształcony, ale czy ten fakt daje
mi prawo do tworzenia nienaturalnego dystansu? Czy nie jesteśmy dziećmi tego samego kochającego i miłosiernego Boga? Przecież ludzkość znajduje się w takim momencie dziejów, że odczuwamy już wprost przynaglenie do
przekazywania prawdy o miłosierdziu Bożym słowem i czynem, a nie do mnożenia kolejnych form podziału, walki,
tworzenia enklaw bogactwa i egoistycznego snobizmu. Już w 1980 roku Święty Jan Paweł II wskazał: „Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i „dostępuje” miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do
tego, ażeby sam „czynił” miłosierdzie drugim: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt
5, 7). Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu… (Dives in misericordia, 30 listopada 1980 r.).
W tym roku zwracam Waszą szczególną uwagę na tych młodych, którzy doznają frustracji z powodu różnorodnych niedostatków materialnych i duchowych. Odpowiedzią na dojmujące poczucie lęku przed zagubieniem
i samotnością w świecie, które staje się współczesnym ubóstwem młodych, nie mogą być wyłącznie mało rzeczywiste kreacje medialne, pogłębiające raczej stan izolacji. Potrzeba więc również dla młodych otwierania środowiska
miłosierdzia wpisanego w zbawczy plan Pana dziejów. Propozycją dla nich jest aktywizacja i obecność w dziełach
miłosierdzia parafii - podjęcie wolontariatu wśród ubogich, który dałby możliwość otwartości i poczucie sensownie
spędzonego czasu.
Dlatego zapraszam nie tylko młodych, ale wszystkich do włączenia się aktywnie w dzieło miłosierdzia w parafiach. Zapraszam również do Krakowa do uczestnictwa w centralnych obchodach II ŚDU do Krakowa. Od środy 14
listopada na Małym Rynku będzie otwarty Namiot Spotkań, w którym zarówno ubodzy jak wolontariusze mogą doświadczyć spotkania przy wspólnym posiłku, rozmowy i modlitwy oraz wziąć udział w koncertach, pokazach, warsztatach, szkoleniach, metamorfozach i poradach. Wcześniej od 11 listopada w kościele św. Barbary, w ramach Mo-

Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Zespół Charytatywny: spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy
Wspólnota Żywego Różańca: spotkanie w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o 8.00
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: spotkanie w drugi wtorek miesiąca o 16.30 w sali nr 9
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa: w drugi czwartek miesiąca o 16.00 - adoracja w Grocie i spotkanie w sali nr 9
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: w trzecią sobotę miesiąca o 10.00 - adoracja w Grocie
Koło Przyjaciół Radia Maryja: Msza w czwartą niedzielę miesiąca o 17.30; dyżur w niedziele i środy 10.30-12.00 w sali nr 4
Grupa AA „Bez nazwy”: meeting w każdy czwartek o 18.30 w sali obok świetlicy parafialnej
Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej: spotkania w czwartki o 18.40 w sali nr 8
Oaza Rodzin: spotkania ustalane raz w miesiącu - informacja na stronie internetowej parafii lub u ks. proboszcza
Zespół Studyjny: spotkania w piątki o 18.00 w sali nr 3
Chór parafialny: próby w poniedziałki o 18.00 w sali nr 8
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2 lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa młodzieżowa: spotkania w piątki o 19.00 w „Dziupli” (sala Duszpasterstwa Akademickiego Arka obok pomnika Papieża)
Drużyna harcerska ZHP 369 KDSH „Raban”: zbiórki co drugi piątek o 17.00 w sali nr 6
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

dlitewnego Jerycha - siedmiodniowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem - będziemy prosić Boga o miłość,
która nie pozostaje głucha na wołanie ubogiego, lecz kocha czynem i prawdą. Natomiast od 15 listopada w Bazylice
Mariackiej będą trwać rekolekcje, które zakończą się w niedzielę 18 listopada uroczystą Mszą świętą o godz. 13.00,
na którą bardzo serdecznie zapraszam.
Na czas przygotowań i przebiegu Światowego Dnia Ubogich wszystkim Wam błogosławię.
+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wyniki liczenia uczestników liturgii w naszym kościele w niedzielę 21 października 2018
Co roku w jedną z niedziel października w całej Polsce liczy się uczestników liturgii. W naszym kościele we
wszystkich Mszach Świętych uczestniczyło 5767 osób. W tym 3418 było kobiet a 2349 mężczyzn. Komunię św. przyjęło 2008 osób z czego kobiet 1295 a mężczyzn 713. Na poszczególnych Mszach Świętych było: o 18.00 w sobotę
246 osób (184 kobiety / 62 mężczyzn); 6.30 - 278 (145 / 133); 8.00 - 601 (368 / 233); 9.30 - 894 (548 / 346); 11.00 1172 (678 / 494); 12.30 - 824 (490 / 334); 16.00 - 794 (483 / 311); 17.30 - 481 (264 / 217); 19.00 - 477 (258 / 219).
Zapowiedź
W kilku poprzednich numerach „Biuletynu” prezentowane były grupy i wspólnoty duszpasterskie naszej parafii. Za tydzień rozpoczniemy cykl artykułów wprowadzających do lektury Pisma Świętego. Będą to krótkie materiały
o częściach Pisma Świętego i o poszczególnych księgach biblijnych. Serdecznie zachęcamy do lektury.
Ogłoszenia duszpasterskie na 31 niedzielę zwykłą , 04.11.2018
W liturgii w tym tygodniu: w piątek rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej, w sobotę św. Leona Wielkiego.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII w najbliższy piątek. Zapraszamy na Mszę Świętą o 18.00 i
katechezę po niej w kościele.
W niedzielę za tydzień przypada stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W tym dniu o 17.00
odprawimy nabożeństwo dziękczynne za wolną ojczyznę. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W kancelarii przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych. Przez cały listopad będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych na różańcu w Grocie Matki Bożej o 17.15 w dni powszednie. Za
zmarłych poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę przed określoną Mszą Świętą. W ich
intencji jest też sprawowana Msza Święta w drugi piątek każdego miesiąca o 18.00.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
(Mk 12,28b-34)
Dziś w „Gościu Niedzielnym”: Europa feniksów. W 1918 roku nie tylko Polska stała się niepodległa. Karmel w krainie ognia i lodu. O polskich karmelitankach na Islandii. Nowa schizma wschodnia? Ukraińskie prawosławie.
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / spowiedź przed każdą Mszą w kapl. pojedn.
Msze Święte w dni powszednie: 6.00 / 6.30 / 7.00 / 7.30* / 8.00 / 11.00 / 18.00 (* nie ma Mszy o 7.30 w środy i pierwsze piątki)
Spowiedź w dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00 w kaplicy pojednania
Kancelaria parafialna
Dyżur księdza:
Dyżur siostry:
poniedziałek – wtorek
16.30-17.45
poniedziałek
nieczynne
środa – piątek
10.00-10.45 16.30-17.45
wtorek – piątek
09.00-11.00 16.00-18.00
sobota
10.00-10.45
sobota
09.00-11.00
W pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria nieczynna
Dane kontaktowe
ul. Obrońców Krzyża 1, 31-831 Kraków, kontakt.arkapana@gmail.com; www.arkapana.pl
Telefon do kancelarii: 12 644 06 24; 12 649 52 25 Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Numer rachunku bankowego Parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

