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Ogłoszenia duszpasterskie na Rocznicę Poświęcenia Kościoła, 25.10.2020
W tym tygodniu w liturgii: we środę św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Dziś Msza Święta o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
W niedzielę za tydzień Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele według stałego porządku. Na
cmentarzu w Grębałowie we wszystkich Świętych Msze będą od 9.00 do 14.00 co godzinę. Msza w intencji naszych
parafian będzie o 11.00 i 14.00 o 15.00 procesja z modlitwą za zmarłych. Po niej jeszcze Msze o 16.00 i 17.00.
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: dziś o 17.00, a w dni powszednie o 17.30.
Przyjmujemy wypominki za zmarłych. Można je składać u siostry w kancelarii parafialnej. Dziś siostra będzie
w kancelarii po każdej Mszy Świętej.
Dzisiejsza ofiara z tacy będzie przekazana na budowę kościoła w Woli Zachariaszowskiej, którą to parafię co
roku wspieramy w ostatnią niedzielę października.
W związku z ograniczeniami epidemicznymi w naszym kościele może być na raz 260 osób a w kaplicy pojednania 50. Obecni w kościele są proszeni o zakrywanie ust i nosa. Nasz biskup przypomina, że kto z powodu epidemii
nie może uczestniczyć we Mszy Świętej niedzielnej, nie zaciąga z tego tytułu winy.
Ograniczenia sanitarne sprawiły, że kawiarnia i restauracja „Nadzieja” nie może podawać posiłków na miejscu. Jednak zaprasza codziennie od 10.00 do 15.00 do sklepiku. Przygotowuje też posiłki na wynos.
Parafia św. Maksymiliana na Mistrzejowicach zaprasza na nabożeństwo o jedność Kościoła wraz z wprowadzeniem do Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nabożeństwo będzie w czwartek o 18.45. Szczegóły na plakacie.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik
celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc
to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego
majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł
szukać i zbawić to, co zginęło». (Łk 19, 1-10)
Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem skończyło się odwiedzinami
Jezusa w domu Zacheusza. Jego dom stał się domem Bożej obecności,
czyli świątynią. Ewangelię o Zacheuszu odczytujemy co roku w dzień
przypominający rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. W tym roku warunki są wyjątkowe. Większość parafian, którzy zwykle są na niedzielnej Mszy Świętej w kościele, dziś jest w domu z obawy przed zakażeniem koronawirusem. Pewnie w domu łączą się z kościołem przez transmisję radiową lub telewizyjną Mszy
Świętej. W tych wyjątkowych okolicznościach dom, czy mieszkanie staje się kościołem. Pan Jezus przychodzi,
jak do Zacheusza. Ale jak już zagrożenie się skończy przyjdźmy do domu Jezusa.
Ks. Jerzy Czerwień
Migracja sąsiadów. O sytuacji Ukraińców, którzy w Polsce szukają pracy i miejsca do życia. Posłuszeństwo drogą do wolności. Rozmowa o posłuszeństwie w zakonie. Bóg wie. Co to znaczy zaufać Opatrzności Bożej?
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00
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 niedziele przed każdą Mszą Świętą / 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; Telefon do zakrystii: 12 649 52 25; Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Ks. Jerzy Czerwień
12 68 08 204
Ks. Józef Zieliński
12 68 08 205
Ks. Krzysztof Biros 12 68 08 206
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Adam Trzaska
12 68 08 212
Ks. Michał Kania
12 68 08 213
Ks. Andrzej Małysa
12 68 08 214
Ks. Bogdan Mosur
12 68 08 215
Ks. Janusz Rabiniak 12 68 08 216
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

