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List św. Pawła Apostoła do Filipian [Flp]
Święty Paweł w czasie drugiej podróży apostolskiej, ok. roku 50, dotarł do miasta Filippi. Nauczał tam i zapoczątkował wspólnotę Kościoła. Jednak po stosunkowo krótkim czasie został aresztowany wraz z towarzyszami apostolskiej wyprawy. Cudownie uwolniony z więzienia opuścił Filippi. Wrócił
tam jeszcze dwukrotnie w czasie trzeciej wyprawy misyjnej. Mimo, iż pobyt w Filippi nie trwał długo,
św. Paweł bardzo mocno związał się z tą wspólnotą. Uważał ją za najbardziej zaufaną. Filipianie przez
cały czas pomagali św. Pawłowi w jego działalności apostolskiej.
List do Filipian jest podziękowaniem za kolejne wsparcie, jakie św. Paweł otrzymał od członków Kościoła w Filippi. Były to pieniądze, które Filipianie przesłali Pawłowi przez Epafrodyta. Tenże
Epafrodyt był jednym z pierwszych uczniów św. Pawła pochodzących z Filippi. Ofiara jaką Filipianie
posłali św. Pawłowi, był dla niego wielką i bardzo ważną pomocą, gdyż znajdował się on wówczas w
więzieniu. Z więzienia pisze list z podziękowaniem. Jako uwięziony nie miał św. Paweł możliwości zarabiania. Był zdany na życzliwość swoich bliskich i przyjaciół. Bez ich pomocy groziłaby mu śmierć głodowa, gdyż więźniów w tamtym czasie władze nie żywiły.
Ich potrzeby musiała zaspokajać rodzina lub inne życzliwe
To dążenie niech was ożywia;
osoby.
ono też było w Chrystusie Jezusie.
Informacja, że List do Filipian powstał w więzieniu
On, istniejąc w postaci Bożej,
jest wielką pomocą w oznaczeniu czasu jego powstania.
nie skorzystał ze sposobności,
Paweł dłuższy czas w więzieniu przebywał dwukrotnie.
aby na równi być z Bogiem,
Najpierw w Efezie w czasie trzeciej wyprawy misyjnej
lecz ogołocił samego siebie,
(między rokiem 52 a 56) i drugi raz od Jerozolimy przez
przyjąwszy postać sługi,
Cezareę po Rzym (od roku 56 do 59). Wydaje się mało
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, prawdopodobnym, aby list powstał w czasie uwięzienia
palestyńsko – rzymskiego. Musiało to być w czasie uwięuniżył samego siebie,
zienia efeskiego – przed rokiem 56.
stawszy się posłusznym aż do śmierci List do Filipian mimo, iż pisany w skrajnie trudnych
i to śmierci krzyżowej.
warunkach, jest pismem tchnącym radością. Święty Paweł
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
cieszy się bardzo z przyjaźni jaką okazują mu Filipianie, ale
i darował Mu imię
jeszcze bardziej napełnia go radością możliwość poświęceponad wszelkie imię,
nia siebie dla Jezusa. Wyraża swoją radość z możliwości
aby na imię Jezusa
cierpienia dla Jezusa.
zgięło się każde kolano
Niezwykle ważnym jest też zapisany w tym właśnie
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
liście hymn o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa.
I aby wszelki język wyznał,
(Flp 2,6-11). Zachęcamy do lektury całego listu a jeśli to
że Jezus Chrystus jest PANEM nie możliwe, przynajmniej tego fragmentu szczególnie paku chwale Boga Ojca.
(Flp 2,6-11) sującego do czasu szczególnej refleksji nad naszym odkupieniem i modlitwy o miłosierdzie dla zmarłych.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wszystkich Świętych, 01.11.2020
W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek Dzień Zaduszny, w środę św. Karola Boromeusza.
Msze Święte w naszym kościele dziś według porządku niedzielnego. Msza o 9.30 będzie
transmitowana na naszym profilu facebook.com/arkapana. Na cmentarzu w Grębałowie nie będzie w
tym roku ani Mszy Świętych ani procesji za zmarłych dziś i jutro.
Od dziś do przyszłej niedzieli nasza parafia włącza się w inicjatywę Różaniec do Granic Nieba.
Codziennie o 20.00 zapraszamy do kościoła na wspólną pokutną modlitwę różańcową w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Modlitwa będzie również transmitowana na naszym profilu facebook.com/
arkapana.

W Dzień Zaduszny. Msze Święte w naszym kościele będą celebrowane o: 6.30; 8.00; 9.30;
11.00; 16.00 i 18.00. Msze o 8.00 i 18.00 będą ofiarowane w intencjach zbiorowych, które zostaną
wygłoszone przed Mszą. Po tych Mszach odprawimy procesje różańcowe z wypominkami wewnątrz
kościoła. W Dniu Zadusznym nie będzie czynna kancelaria parafialna.
Od wtorku w dni powszednie listopada o 17.15 będziemy odmawiać różaniec z modlitewnymi
wypominkami zmarłych.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź od 6.00 do
8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu dodatkowa Msza o 16.00. W sobotę Msza wotywna o 8.00. Od
9.00 odwiedziny chorych.
Kandydatów do bierzmowania informujemy, że spotkania w grupach zostały zawieszone. Nie
będą się one odbywać aż do czasu, gdy młodzież wróci do normalnych zajęć szkolnych.
W niedzielę za tydzień spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca na Mszy o 8.00.
Przyjmujemy wypominki za zmarłych. Można je składać u siostry w kancelarii parafialnej. Dziś
siostra jest w kancelarii po wszystkich Mszach do południa.
Przez cały listopad, nawiedzając cmentarz, każdego dnia można zyskać odpust za zmarłych pod
zwykłymi warunkami.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda
w niebie". (Mt 5,1-12a)
Wszystkie błogosławieństwa to wymagająca
droga do świętości. Jednak najtrudniejsze wydaje się być to ostatnie: Błogosławieni jesteście, gdy ludzie
wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Ono jednak
jest ostatecznym sprawdzianem naszego podobieństwa do Pana Jezusa. Tylko ten, kto całkowicie ufa Jezusowi potrafi zachować w sercu miłość do człowieka, który go poniża i nienawidzi dlatego, że jest wierny
Jezusowi i Jego nauczaniu. Dziś mamy okazję, aby tego błogosławieństwa doświadczyć. Ks. Jerzy Czerwień
Wytapianie świętych. Wykład prawdy wiary o czyśćcu. Prawda Franciszka. O manipulowaniu wypowiedziami
Ojca Świętego przez media. Dwa lata w kajdanach. Misjonarz, który był dwa lata więziony przez islamistów.
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 kaplicy pojednania): w niedziele kwadrans przed każdą Mszą Świętą / w dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00.
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

