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List do Tytusa [Tt]
Trzeci i ostatni z listów zwanych pasterskimi i zostawionych pod imieniem św. Pawła w Nowym Testamencie jest skierowany do Tytusa. Jeśli idzie o autorstwo Listu do Tytusa, to należałoby tu powtórzyć wszystkie uwagi, jakie zostały zamieszczone przy omawianiu Pierwszego Listu do
Tymoteusza. Aby nie powtarzać się, tylko krótko streścimy, że list ten z pewnością natchniony i z
pewnością pochodzący z kręgu św. Pawła Apostoła nie koniecznie musiał być napisany osobiście
przez niego. Ostateczna zaś redakcja tego pisma nastąpiła najprawdopodobniej po śmierci Pawła.
Podobnie jak w wypadku 1Tm, List do Tytusa wygląda jak zapis pouczeń dla przełożonego wspólnoty. Bardzo więc możliwe, że to sam Tytus lub inny, nieznany uczeń św. Pawła spisał wskazania,
jakie Apostoł mu przekazał, gdy ustanawiał go przełożonym Kościoła.
Adresat omawianego przez nas listu, św.
Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicie- Tytus, jest postacią znaną nam z innych
li, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba im zamknąć usta,
pism św. Pawła (2 Kor, Ga) nie wspominają
gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla
nędznego zysku. Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: natomiast o nim Dzieje Apostolskie. Z listów
św. Pawła dowiadujemy się, że Tytus był
«Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe».
Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć „dzieckiem w wierze” Apostoła; to znaczy,
ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zważając na że sam św. Paweł go ochrzcił. Wiemy też od
żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od praw- św. Pawła, że Tytus był Grekiem, to znaczy
dy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i nie- nie należał do narodu żydowskiego i przed
wiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są nawróceniem wyznawał religię pogańską.
zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu prze- Pochodził najprawdopodobniej z Antiochii
czą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi
lub z któregoś z miast odwiedzonych przez
do żadnego dobrego czynu. (…)
Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanow- św. Pawła w czasie pierwszej wyprawy miczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się sta- syjnej. Od razu Tytus bardzo mocno związał
rać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i poży- się ze św. Pawłem. Do tego stopnia, że Apoteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowo- stoł zabrał go ze sobą, gdy udawał się do
dów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezu- Jerozolimy na spotkanie wszystkich Apostożyteczne i puste. Sekciarza po jednym lub po drugim upomnie- łów ok. roku 50. Później wiernie towarzyszył
niu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i Pawłowi w jego wyprawach misyjnych. Z
grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok.
Listu do Tytusa dowiadujemy się, że decyzją
Tt 1,10-16; 3,8-11
św. Pawła Tytus został ustanowiony przełożonym Kościoła na Krecie. List nie podaje
miasta, w którym miał sprawować swój urząd. Wydaje się więc, że był on odpowiedzialny nie za
jedną tylko wspólnotę, ale za wszystkich chrześcijan na tejże wyspie.
A praca wśród Kreteńczyków okazała się niełatwą. Największym problemem, z którym spotkał się Tytus była obecność we wspólnotach ludzi nazywanych fałszywymi nauczycielami lub
zwodzicielami. Ich poglądy z tego, co czytamy w Liście do Tytusa należały do nurtu gnostyckiego.
Szukali oni ciągle jakichś tajemnic i sensacji. Fascynowali się prywatnymi objawieniami, wizjami i
pseudomistycznymi doświadczeniami. Rozważali je i wyciągali z nich przedziwne, niezgodne z
Ewangelią wnioski. List zaleca, aby takim ludziom „zamknąć usta”. Zdecydowana postawa wobec
nich jest konieczna dla dobra wspólnoty a zwłaszcza do obrony najsłabszych jeszcze słabo utwierdzonych w wierze.
Pouczenia i zachęty jakie znajdujemy w Liście do Tytusa nic nie straciły ze swej aktualności.
Serdecznie zachęcamy, aby zapoznać się z omawianym listem i przemyśleć jego przesłanie.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu, 06.12.2020
W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek św. Ambrożego, we wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W Niepokalane Poczęcie Msze Święte w naszym kościele jak w dni powszednie. Jednak wszystkie Msze Święte będą celebrowane przy głównym ołtarzu. Także Msza o
8.00 i 11.00. Na Mszach o 11.00 i 18.00 przyjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje
duchowej adopcji można znaleźć w grocie.
Za tydzień w niedzielę nocne czuwanie fatimskie o 20.00.
Zapraszamy na roraty w naszym kościele w dni powszednie o 6.00 i 18.00.
Przy wyjściach z kościoła można nabyć świece wigilijne „Caritas” oraz opłatki na stół wigilijny. W dni powszednie są one do dyspozycji w zakrystii, kancelarii oraz w kawiarni „Nadzieja”
Zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Regulamin
konkursu dostępny w gablocie parafialnej i na stronie internetowej naszej parafii.
30 września tego roku w naszym kościele było wystawione misterium „I nie oddałyśmy
Krzyża”. Zapis tego wydarzenia można obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/6zrSWjT0b7Q.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja
posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając
swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie
za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym". (Mk 1, 1-8)
Pan Bóg nie lubi człowieka zaskakiwać. Swoje dzieła zapowiada.
Nieraz wielokrotnie. Tak też było z przyjściem Mesjasza - Zbawiciela.
Wielokrotnie przez proroków składał obietnice Jego przyjścia. Długo
czekał, żeby wszyscy w Izraelu usłyszeli o tej obietnicy. Jeszcze tuż
przed objawieniem się Jezusa wysłał św. Jana Chrzciciela - proroka
znad Jordanu. A jednak tak wielu nie przyjęło Bożego Syna. Oby z nami
nie było podobnie. I nam Pan Bóg zapowiada i przypomina swoje przyjście.
Ks. Jerzy Czerwień
Objawiło się życie. Drugi odcinek adwentowych rekolekcji Gościa. Świętość nie do podważenia. Wobec ataków na św. Jana Pawła II. Kobieto, wróć. Jakie jest miejsce w Kościele dla współczesnej kobiety.
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

