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Ojciec św. Franciszek do Polaków na stulecie Niepodległości
Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi
Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła
się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych.
Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech
opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża
Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze
będzie z Wami!
Franciszek
Pismo Święte
Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia pragniemy zaproponować nowy cykl artykułów w naszym biuletynie. Zamiarem naszym jest, aby krótko przedstawić Pismo Święte. Planujemy zaprezentować całość Biblii – księga po księdze. Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że w niektórych wypadkach dwie lub trzy księgi będą potraktowane razem a w innych jedna księga będzie omawiana w
kilku częściach, bo tak podpowiada wewnętrzna logika danej księgi biblijnej.
Najpierw kilka słów ogólnych informacji o Biblii i jej częściach.
Dla nas Pismo Święte to jedna księga. Tak jest jednak dopiero od czasów wynalezienia druku i
upowszechnienia papieru. Wcześniej tak wielkiej ilości tekstu, jaką zawiera Pismo Święte nie dało
się umieścić w jednej księdze. Każdą z ksiąg wchodzących w skład Pisma Świętego pisano w osobnej książce, a w
starożytności na osobnym zwoju papirusu lub pergaminu. Z tego właśnie względu Pismu Świętemu nadano tytuł
Biblia, co po grecku oznacza „księgi”, „zwoje”, „zbiór ksiąg”. Podstawowy podział Pisma Świętego to właśnie podział na księgi, które różnią się osobą redaktora, który je spisał, tematem, jaki podejmują i często językiem oraz formą literacką, jaką się posługują. Poszczególne księgi tworzą wewnątrz Biblii grupy ksiąg zbieranych razem ze względu na ich podobny charakter.
Natomiast najbardziej zasadniczy podział Pisma Świętego to rozróżnienie Starego i Nowego Testamentu. Może zaskakuje nas tu słowo testament. Jesteśmy przyzwyczajeni do nieco innego znaczenia tego słowa – testament
jako ostatnia wola - zapis dyspozycji majątkiem po śmierci. Jednakże to słowo w języku polskim ma też inne – starsze znaczenie. Testamentem nazywano również przymierze i wynikające z niego umowy oraz prawa. Do tego znaczenia odwołujemy się w Biblii. Stary Testament to zapis objawienia jakie dał Pan Bóg ludowi, z którym zawarł stare
przymierze. Nowy Testament to objawienie dla ludu nowego przymierza zawartego między Bogiem a ludźmi przez
Jezusa Chrystusa.
Mamy więc dwie części Pisma Świętego Stary Testament i Nowy Testament (w sumie 73 księgi).

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

W STARYM TESTAMENCIE są cztery grupy ksiąg (w sumie 46):
Prawo czyli księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa (w sumie 5).
Historyczne czyli księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Pierwsza i Druga Samuela, Pierwsza i Druga Królewska, Pierwsza i Druga Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Pierwsza i Druga Machabejska (w sumie 16).
Mądrościowe czyli księgi: Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości i Syracha (w
sumie 7).
Prorockie czyli księgi: Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa,
Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza (w sumie 18).
W NOWYM TESTAMENCIE są również cztery grupy ksiąg (w sumie 27):
Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana (w sumie 4).
Historyczna księga Dziejów Apostolskich
Dydaktyczne księgi listów apostolskich: św. Pawła: do Rzymian, Pierwszy i Drugi do Koryntian, do Galatów, do
Efezjan, do Filipian, do Kolosan, Pierwszy i Drugi do Tessaloniczan, Pierwszy i Drugi do Tymoteusza, do Tytusa, do
Filemona; List do Hebrajczyków; List św. Jakuba; dwa Listy św. Piotra; trzy Listy św. Jana; List św. Judy (w sumie 21).
Prorocka księga Apokalipsy.
Ogłoszenia duszpasterskie na 32 niedzielę zwykłą , 11.11.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Jozafata Kuncewicza; we wtorek Pierwszych Męczenników Polskich; w sobotę św. Elżbiety Węgierskiej.
Dziś stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza o 12.30 będzie ofiarowana za Ojczyznę, a o 17.00
odprawimy nabożeństwo dziękczynne za wolną Ojczyznę. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W najbliższy wtorek nocne czuwanie pokutne. Rozpocznie się ono o godzinie 20.00 a zakończy o 5 rano w
środę. O 24 będzie celebrowana Msza Święta. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W czwartek Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na Drogę Krzyżową za Dusze Czyśćcowe o 16.15. Stowarzyszenie zbiera też różańce, które zostaną przesłane do sanktuarium w Kibeho w Ruandzie. Nieuszkodzone różańce
(mogą być używane) prosimy składać do koszyka wystawionego w Grocie Matki Bożej.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
o 10.00 i Mszę Świętą o 11.00.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona w całości na potrzeby naszej parafii.
W kancelarii przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych.
Zachęcamy osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, aby podjęły przygotowanie do niego
w naszej parafii. Szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej w środy i czwartki.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów
i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12,38-44)
Dziś w „Gościu Niedzielnym”: Niepodległość - wykorzystana szansa / Społeczna tkanka niepodległości. Niepodległość w 1918 była możliwa, gdyż Polacy nigdy nie zapomnieli kim są, a wydatnie pomógł w tym Kościół katolicki.
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

