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Drugi List do Tymoteusza [2Tm]
Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza jest pismem wyjątkowo osobistym. Ma charakter duchowego testamentu.
Nie zapominamy o informacjach podanych tydzień temu, iż wiele wskazuje na to, że ten list, tak
jak i inne tzw. listy pasterskie (1Tm; 2Tm, Tt) nie został napisany własnoręcznie przez św. Pawła, ale wyszedł spod pióra któregoś z jego uczniów. Osobista treść przesłanie w nim zawarte nie przeczą takiej hipotezie. Bardzo możliwe, że myśli zawarte w tym liście to przesłanie, które w osobistej rozmowie św. Paweł
powierzył któremuś ze swych uczniów, a ten potem zapisał już swoimi słowami, to co usłyszał od Apostoła. Jest bardzo prawdopodobne, że to sam św. Tymoteusz, najbliższy współpracownik św. Pawła nadał
kształt omawianej przez nas dziś księdze Nowego Testamentu.
Nastrój zawartych w Drugim Liście do Tymoteusza wyznań św. Pawła jest z jednej smutny, z drugiej jednak strony pełen pokoju i duchowej radości. Wiele było przyczyn smutku Apostoła. Znajduje się on
w więzieniu. Ma wyraźną świadomość, że tym razem jego uwięzienie skończy się śmiercią. (Z historii wiemy, że św. Paweł został pochwycony w czasie prześladowania chrześcijan wznieconego przez Nerona. Trafiając więc do więzienia wiedział dokładnie jaki czeka go los). Św. Paweł jest smutny także z tego powodu,
że został sam. Jego bliscy albo go opuścili, albo sam ich wysłał do innych zadań. Dlatego prosi, aby przybył
do niego Tymoteusz i wspomógł go w więzieniu. Równocześnie jednak św. Paweł jest pełen pokoju, gdyż
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który wie, że misję poleconą mu przez Pana Jezubędzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i sa wypełnił. Wszystko, co zostało mu polena Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, cone wykonał. Wobec zbliżającej się śmierw razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z ca- ci nie czuje lęku. Wie bowiem, że po niej
łą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, czeka go nagroda u Zbawiciela, któremu
kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych służył i któremu swe życie poświęcił.
Poza tymi wątkami pożegnalnymi w
pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli
nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a ob- 2Tm wiele jest zachęt do wierności poworócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we łaniu, wytrwałości w głoszeniu prawdy. Są
wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij też przestrogi i konkretne wskazania, także
dotyczące poszczególnych osób.
swe posługiwanie!
Serdecznie zachęcamy do lektury teAlbowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a
go
niewielkiego
pisma. Drugi List do Tymochwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odło- teusza jest księgą wyjątkowo piękną. Jego
żono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym lektura dodaje otuchy i zapala serce do indniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i tensywnej troski o to, co najważniejsze.
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. 2Tm 4, 1-8 Uczy też nadziei wobec tego największego
egzaminu naszego życia jakim jest chwila
naszej śmierci.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu, 29.11.2020
W tym tygodniu w liturgii: w czwartek św. Franciszka Ksawerego; w piątek św. Barbary.
Dziś rozpoczynamy adwent. Zapraszamy na roraty w naszym kościele. Celebrować je będziemy w
dni powszednie o 6.00 i 18.00.
Od dziś można nabywać świece wigilijne „Caristas” oraz opłatki na stół wigilijny. W niedziele są
one w kościele, a w dni powszednie w zakrystii, kancelarii i kawiarni „Nadzieja”.
Dziś także 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.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00.
W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu dodatkowe Msze Święte o 16.00
i 17.00. W sobotę o 8.00 Msza wotywna. Od 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.

Po raz piąty organizujemy parafialny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Tegoroczny temat wiodący to rodzina. Serdecznie zachęcamy dzieci do przygotowań. Wszystkie prace będą
wystawione a najlepsze nagrodzone.
Regulamin konkursu:
1.
Szopki mogą zgłaszać zarówno całe rodziny, jak i osoby indywidualne w trzech kategoriach: Przedszkole,
Szkoła Podstawowa, osoby indywidualne.
2.
W konkursie udział biorą szopki zrobione lub modernizowane w 2020 roku.
3.
Istotne jest, by w szopce w sposób wyraźny uwzględnić elementy Bożego Narodzenia i aby niosła ona przesłanie o sile rodziny, że tylko razem możemy przetrwać ten trudny czas i każdą życiową próbę.
4.
Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice należy przynieść w dniach 14, 15, 21 i 22 grudnia
na plebanię lub do zakrystii Arki Pana do ks. Michała Kani.
5.
Do szopki należy dołączyć kartkę z informacją: kto zgłasza szopkę (nazwisko rodziny lub imię i nazwisko wykonawcy), ile osób pracowało przy szopce, adres i telefon kontaktowy.
6.
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątki, a dla najpiękniejszych szopek nagrody specjalne.
7.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 stycznia 2021 roku po Mszy Świętej o godz.11.00.
8.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają ks. Michał Kania i Małgorzata Modzelewska (prosimy
o kontakt pod adresem uczen.pl@op.pl).
9.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, statystycznych, archiwalnych, w tym w szczególności do umieszczania danych na stronach internetowych, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z konkursem.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim
sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię:
Czuwajcie!". (Mk 13, 33-37)
Adwent to czas czuwania. Ale czuwać można różnie. Jest takie czuwanie,
które wynika z lęku. Pamiętamy opowieści ludzi, którzy przeżyli wojnę i wiele
nocy spędzili na czuwaniu bojąc się, że okupant przyjdzie ich aresztować i wywieźć na śmierć. Czuwali, aby na czas uciec. Ale jest też takie czuwanie, które
wynika z intensywności pragnienia tego, co ma przyjść. To pewnie doświadczenie wspólne wielu, zgoła wszystkich nas. Noc przed zawarciem małżeństwa to
najczęściej krótka noc, więcej w niej czuwania i czekania na ten upragniony
moment. Czy w mniejszej już skali noc przed upragnioną podróżą, wymarzonym wyjazdem, ta noc dotknięta syndromem Reisefieber. Jakim więc czuwaniem mam być adwent? Intensywnym jak u partyzanta, ale jak u narzeczonego
lub narzeczonej w noc przed ślubem.
Ks. Jerzy Czerwień
Objawiło się życie. Pierwszy odcinek adwentowych rekolekcji Gościa. Źródła nadziei. Gdzie szukać nadziei w
czasach zamętu. Bronię księży. Czy wobec księży można stosować odpowiedzialność zbiorową?
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

