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Pierwszy List do Tymoteusza [1Tm]
Spośród listów zapisanych w Piśmie Świętym pod imieniem św. Pawła Apostoła specyficzną grupę
stanowią tak zwane listy pasterskie, czyli dwa Listy do Tymoteusza i List do Tytusa. Różnią się te listy od
pism, które z pewnością wyszły spod pióra św. Pawła do tego stopnia, że większość biblistów opowiada
się za hipotezą, iż listy pasterskie nie zostały napisane przez Apostoła Pawła osobiście, ale pochodzą z jego
środowiska – napisali je uczniowie św. Pawła i przypisali Apostołowi jako osobie o większym autorytecie.
Dla nas jest to dziwne. Nawet oburzające, bo kojarzy się nam z pewną formą fałszerstwa. W starożytności
jednak było to powszechnie przyjęte zjawisko i nie traktowano go jako nagannego. Wprost przeciwnie
uważano, że jest to forma oddania szacunku mistrzowi przez uczniów. Jeśli przyjmiemy, że listy pasterskie
nie zostały napisane przez św. Pawła, nie zmienia to w żaden sposób ich znaczenia. Są one pismami natchnionymi przez Ducha Świętego i objawiają istotną prawdę o Bogu. Sam Bóg przez te pisma przemawia.
List, o którym dziś mowa jest adresowany do Tymoteusza, jednego z najbliższych współpracowników św. Pawła, wiele razy wymienianego w Piśmie Świętym. Tymoteusz urodził się w rodzinie mieszanej
żydowsko-greckiej. Jego ojciec był Żydem a matka Greczynką. Pochodził z Listry, która leży na terenie dzisiejszej południowej Turcji. Otrzymał staranne wykształcenie zarówno żydowskie jak i greckie. Jednak jego
rodzina i on sam aż do spotkania ze św. Pawłem byli ludźmi ciekawymi tematów religijnych, ale nie wiązali
się z żadną religią – Tymoteusz nie był obrzezany i nic nie wskazuje, aby angażował się w jakikolwiek kult
pogański. Dopiero św. Paweł odkrył przed Tymoteuszem i jego bliskimi prawdziwe oblicze Boga i pociągnął ich do żywej wiary oraz życia według niej. Święty Paweł osobiście ochrzcił Tymoteusza i
(najprawdopodobniej) jego rodzinę. Tymoteusz po chrzcie wiernie towarzyszył Pawłowi we wszystkich
jego pracach apostolskich. Pod koniec swego życia św. Paweł ustanowił go biskupem Kościoła w Efezie.
Tam św. Tymoteusz dopełnił swoich lat i powołania.
Jeśli idzie o treść Pierwszego Listu do Tymoteusza, to można by go nazwać poradnikiem dla duszpasterza. Pismo to zawiera wiele wskazówek dla przełożonego wspólnoty chrześcijan. Wskazówki te mają
charakter zbliżony do norm prawnych. Podano w nich przestrogi przed fałszywymi nauczycielami i zasady
postępowania z ludźmi, którzy sieją zamieszanie we wspólnocie głosząc poglądy dalekie od nauczania Jezusa. Do tego tematu list wraca aż trzykrotnie. Omówiono szeroko i dokładnie sposób celebrowania i
przeżywania wspólnych modlitw. Znów kładąc akcent na nadużycia jakich należy się wystrzegać. Podaje
też list zasady wyboru osób, które mają podejmować posługę i odpowiedzialność za wspólnotę. Wylicza
cechy jakimi powinien się odznaczać kandydat na biskupa, prezbitera, diakona. Precyzyjnie i jasno przedstawiono sposób odnoszenia się duszpasterza do poszczególnych grup chrześcijan: młodzieży, starszych,
kobiet, niewolników, właścicieli niewolników, osób zamożnych. Pomiędzy tymi wskazaniami o charakterze prawnym zamieszczono w liście także zachęty moralne, pochwały pod adresem Tymoteusza i odwołania do przykładu życia św. Pawła.
Można postawić tezę, że Pierwszy
Ty natomiast, o człowiecze Boży (…) podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! List do Tymoteusza jest w swej istocie zapiWalcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do sem jakiegoś przemówienia lub rozmowy
niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec św. Pawła z którymś ze swoich współprawielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszyst- cowników posyłanych przez Apostoła na
ko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Pon- samodzielną misję. Najprawdopodobniej
cjusza Piłata ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez za- on właśnie, wspominając słowa św. Pawła,
rzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Uka- już swoim językiem zapisał to, co zapamięże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król tał i przekazuje dalej. Nie jest wykluczone,
królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, że to sam św. Tymoteusz pisze to, co od
który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi św. Pawła otrzymał i przekazuje swoim z
nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista!
kolei uczniom.
Amen.
1Tm 6, 11-16

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Chrystusa Króla, 22.11.2020
W tym tygodniu w liturgii: we wtorek Męczenników z Korei, w środę św. Katarzyny.
Dziś Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
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 pierwsza niedziela adwentu. Będzie można nabyć świece wigilijne „Caristas”
oraz opłatki na stół wigilijny. Także w przyszłą niedzielę będzie przy naszym kościele prowadzona
akcja „Różaniec z Betlejem”. Polskie siostry elżbietanki prowadzą w Betlejem sierociniec. Jest w
nim skrajnie trudna sytuacja materialna. Dzieci z tego sierocińca zrobiły różańce, które będzie
można zakupić, a pieniądze zostaną przesłane na utrzymanie tegoż sierocińca.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im odpowie:
"Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". Wówczas zapytają i
ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?".
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą
ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. (Mt 25,31–46)
Scena sądu ostatecznego wydaje się być jednym z tych fragmentów Pisma Świętego, które z łatwością są przyjmowane także przez ludzi bardzo dalekich od wiary a przede wszystkim od praktyki życia wiarą - modlitwy, sakramentów, uczestnictwa we Mszy Świętej i życiu Kościoła. No bo przecież na sądzie ostatecznym o to właśnie Pan Jezus pytał nie będzie; będzie tylko pytał o miłość. Ale czy człowiek, który nie kocha Boga, choć Go poznał, będzie kochał bliźniego? Czy aby ta scena nie dotyczy ludzi, którzy nie poznali Boga…
Ks. Jerzy Czerwień
Powrót Padre Roberto. Nowy biskup pomocniczego w Krakowie – ks. Robert Chrząszcz. Prawda wyzwala. Bolesny raport o byłym kardynale McCarricku. Przy łóżku nie słychać braw. Ksiądz śpiewa chorym.
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

