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List do Kolosan [Kol]
W naszej prezentacji listów św. Pawła zawartych w Piśmie Świętym, przychodzi kolej na List do Kolosan. Kolosan, czyli mieszkańców Kolosów – miasta w dzisiejszej Turcji, położonego niedaleko współczesnego Pamukkale znanego jako atrakcja turystyczna, a które w starożytności nazywało się Hierapolis. Kolosy dziś nie istnieją jako miasto są tylko stanowiskiem archeologicznym. W starożytności Kolosy należały
do głównych miast Frygii wchodzącej w skład rzymskiej prowincji Azji ze stolicą w Efezie. Wspólnota
chrześcijańska w Kolosach została założona nie przez św. Pawła, ale na jego polecenie przez Epafrasa –
jego ucznia i współpracownika pochodzącego z Kolosów. Wszystko wskazuje na to, że św. Paweł Epafrasa
wysłał, gdyż sam nie mógł udać się do Kolosów, bo był uwięziony. Wspomina o tym w liście (Kol 1,24; 4,3).
Było to uwięzienie w Rzymie w latach 59-61. Dzięki temu możemy dość dokładnie datować powstanie Listu do Kolosan.
Chociaż św. Paweł nie zakładał Kościoła w Kolosach, to jednak czuł się za niego odpowiedzialnym,
stąd korespondencja z Kolosanami. Powodem zaś bezpośrednim napisania listu, który znajduje się w Nowym Testamencie i jest pismem natchnionym, były problemy jakie pojawiły się w młodej wspólnocie
chrześcijan, z którymi Epafras nie potrafił sobie poradzić.
Jakie to były problemy? Otóż Kościół Kolosan składał się
Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego w większości z ludzi, którzy przed nawróceniem byli poganami
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
związanymi z nurtem filozoficznym zwanym gnozą. Była to
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
pewna moda intelektualna cechująca się specyficznym mistyi to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
cyzmem. Odwołując się do współczesnych nam mód
byty widzialne i niewidzialne,
„religijnych” i „duchowych” było to coś podobnego do „new
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
age” czy „scjentologii”. Ludzie ci, choć przystąpili do wspólnoty
czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stwo- chrześcijańskiej często jednak mieszali prawdę Ewangelii z poglądami, które wcześniej wyznawali. Twierdzili między innymi,
rzone.
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w gwiazdach i planetach. Zapominając, że taka teoria przeczy
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prawdziwemu pierwszeństwu Chrystusa we wszystkim. Skoro
On jest Początkiem,
to ruch gwiazd i planet określa nasze losy, to znaczy, że nawet
Pierworodnym spośród umarłych,
Jezus Chrystus musi być im posłuszny. Z takim problemem do
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
św. Pawła zwrócił się Epafras. Nie umiał przekonać Kolosan,
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszka- którzy przyjęli chrzest, aby porzucili takie myślenie i praktyki z
ła cała Pełnia,
niego wynikające m.in. stawianie horoskopów.
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z
Święty Paweł odpisuje na postawiony problem Listem do
sobą:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebio- Kolosan, w którym jasno i zdecydowanie wykłada prawdę o
Jezusie Chrystusie, który jest panem wszechświata i któremu
sach,
wszystko podlega. Tym zaś, którzy chcą poznać tajemnice Bowprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Kol 1, 15-20 żych planów zaleca pokorne przebywanie z Jezusem i porzucenie dociekań pogańskiej filozofii.
Do tej zasadniczej części listu ukazującej pierwszeństwo Pana Jezusa dodaje św. Paweł część drugą, która mówi o zasadach życia jakimi powinien się kierować chrześcijanin. Największy nacisk w tej części
jest położony na życie rodzinne. To też charakterystyczne w perspektywie problemów poruszanych w liście. św. Paweł jakby sprowadzał chrześcijan w Kolosach na ziemię. Z ich niby-wzniosłych rozważań kosmicznych każe im spojrzeć realnie i dostrzec, to co naprawdę ważne, czyli relacje z najbliższymi.
Na koniec warto jeszcze dodać, że dziś badacze dyskutują, czy List do Kolosan faktycznie został napisany przez św. Pawła. Różni się on bowiem od innych listów Pawłowych stylem i użytym słownictwem.
Wydaje się jednak, że jest to kwestia sekretarza, który redagował pismo na podstawie tego, co od św.
Pawła usłyszał. Taka była metoda pisania wówczas. Autor sam nie pisał, ale dyktował, a zapisywał sekretarz. Zdolności literackie sekretarza często rzutowały na jakość samego pisma.

Ogłoszenia duszpasterskie na 32 niedzielę zwykłą, 08.11.2020
Nowe ograniczenia, które zostały nałożone przez władze państwowe pozwalają, aby w naszym kościele mogło być 130 osób, w kaplicy pojednania natomiast 25.
W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie, we wtorek
św. Leona, w środę św. Marcina z Tours, w czwartek św. Jozafata Kuncewicza, w piątek Pierwszych Męczenników Polskich.
Niedzielną Mszę o 9.30 można oglądać na naszym profilu facebook.com/ArkaPana.
Dziś o 20.00 ostatnie spotkanie modlitewne w ramach inicjatywy Różaniec do Granic Nieba. Serdecznie zapraszamy.
W piątek nocne czuwanie fatimskie. Rozpocznie się ono o 20.00 w kaplicy pojednania. O północy
Msza Święta. Zakończenie o 5.00 w sobotę.
W dni powszednie o 17.15 odmawiamy różaniec z modlitewnymi wypominkami zmarłych. Wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej.
Przez cały listopad, nawiedzając cmentarz, każdego dnia można zyskać odpust za zmarłych pod
zwykłymi warunkami.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje – remont
okien pod dachem naszego kościoła.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie
do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z
nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z
sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się
oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe
panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej
oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W
końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
ani godziny”. (Mt 25,1–13)
Można by mówić, że to nie było grzeczne nie użyczyć oliwy potrzebującym. Można
by tak mówić, gdyby faktycznie spóźnienie pana młodego było czymś zaskakującym. Ale to
nie było zaskoczenie. W zwyczajach czasów Jezusa tak było, że pan młody zawsze się spóźniał. Na tym polegała ta zabawa kawalerskiego i panieńskiego zarazem wieczoru. Druhny, które zostały zaskoczone kłamią. To nikogo nie mogło zaskoczyć. One po prostu zepsuły zabawę. Obyśmy nigdy nie próbowali oszukiwać, że nie wiedzieliśmy, iż pan młody przyjdzie i powie jak w pokerze „sprawdzam”.
Ks. Jerzy Czerwień
Nie możemy ich nie bronić. Kościół nigdy nie zgodzi się na aborcję. Jak żyć po kryzysie. Rozmowa gospodarce
po kryzysie koronawirusa. W służbie niewidomym. Beatyfikacja założycielki Lasek - Matki Elżbiety Czackiej.
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

