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List do Filemona [Flm]
Dziś spróbujmy się przyjrzeć ostatniemu listowi zapisanemu w Nowym Testamencie pod imieniem
św. Pawła Apostoła. Jest to zarazem jedna z najkrótszych ksiąg całego Pisma Świętego – ma zaledwie 25
wierszy. List ten ma formę prywatnego pisma św. Pawła skierowanego do jednego z członków wspólnoty
chrześcijańskiej w Kolosach – tytułowego Filemona. Został on napisany przez św. Pawła w tym samym
czasie, co List do Kolosan. Było to najprawdopodobniej w czasie uwięzienia św. Pawła w Rzymie w latach
59-61. Są jednak bibliści, którzy datę powstania Kol i Flm przesuwają na czas wcześniejszy – okres pobytu
Apostoła Narodów w Efezie czyli lata 52-54. Tak czy inaczej listy powstały wspólnie i przekazywane były
przez tych samych posłańców. Nawet imiona osób pozdrawianych w obu listach zgadzają się. W obu też
św. Paweł wspomina o uwięzieniu jako okolicznościach pisania listów.
Kim był adresat omawianego pisma? Z treści listu można wnioskować, że był to w miarę zamożny
człowiek, który przyjął wiarę w Jezusa dzięki głoszeniu Ewangelii przez Epafrasa, ucznia św. Pawła i założyciela wspólnoty chrześcijańskiej w Klosach. Tenże Filemon przyjął słowa dobrej nowiny i został ochrzczony. Jego wyższy status majątkowy odkrywamy przez fakt, iż był on właścicielem niewolników, a przynajmniej jednego niewolnika.
Słowem niewolnik wchodzimy w zasadniczą treść Listu do Filemona. Został on bowiem napisany
przez św. Pawła jako prośba za Onezymem. Tenże Onezym był niewolnikiem Filemona i uciekł od niego.
Jakimś sposobem znalazł się w środowisku św. Pawła. Tam uwierzył w Jezusa i przyjął chrzest. Po nawróceniu jednak został przez św. Pawła zobowiązany do powrotu. List, który św. Paweł pisze jest jakby załącznikiem do wracającego Onezyma. Paweł z wielką pokorą prosi Filemona, aby przyjął na powrót zbiegłego
niewolnika i nie wymierzał mu kary, jaka się za ucieczkę należała. A pamiętać trzeba, że właściciel miał
prawo do wymierzenia strasznych kar – napiętnowania, okaleczenia a nawet śmierci. Apostoł z pokorą
odwołuje się do miłosierdzia Filemona i prosi, aby ten przyjął Onezyma jak brata, bo jest on już chrześcijaninem. Równocześnie św. Paweł deklaruje, że jeśli trzeba, to on jest gotów ponieść karę za Onezyma.
Ta z pozoru prywatna sprawa jest równocześnie bardzo istotnym pouczeniem o stanowisku Kościoła wobec niewolnictwa. W czasach apostolskich i jeszcze długo później było ono faktem. Św. Paweł a
za nim cały Kościół nie wzywał do rewolucji w tej dziedzinie. Zachęca natomiast do przemiany społeczeństwa przez przyjęcie Ewangelii Jezusa, która wyzwala wszystkich – tak niewolników jak i właścicieli niewolników. Podstawowym wskazaniem w tej sprawie są słowa: „oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego” [Flm 1516]. Tak właśnie stało się w historii. Chrześcijaństwo usunęło niewolnictwo. Nie przez walkę z nim, ale faktem, że współbrata w wierze nie można traktować jak niewolnika. Najgłębszą zmianą, jaką w sprawie niewolnictwa wprowadziło chrześcijaństwo było uznanie niewolnika za człowieka. W społecznościach starożytnych niewolnik nie był uważany za człowieka. Trudno to nam dziś pojąć, jednak tak uważano i tak orzekło prawo: ktoś kto był człowiekiem dokąd był wolny, w chwili, gdy stał się niewolnikiem tracił godność
ludzką i wszelkie prawa. Takie podejście sankcjonowało też prawo rzymskie pozwalając właścicielowi niewolnika na decydowanie o wszystkim, także życiu i śmierci niewolnika. Chrześcijanie zaś od początku
przyjmowali do swej wspólnoty także niewolników i nie czynili żadnej różnicy między niewolnikami a wolnymi w dostępie do wiary, sakramentów. Niewolnicy podejmowali we wspólnocie posługi i mogli stać się
przełożonymi ludzi wolnych, zgoła takich, którzy byli panami niewolników. To właśnie to podejście dokonało rewolucji moralnej, która usunęła niewolnictwo ze społeczeństwa bez walki i rozlewu krwi.
Serdecznie zachęcamy do lektury Listu do Filemona, aby nie tylko sprawę niewolnictwa rozważyć,
ale też spotkać bardzo osobiste wypowiedzi św. Pawła. Spotkać jego samego piszącego bardzo emocjonalnie – pokazującego siebie bardzo szczerze.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu, 13.12.2020
W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek św. Jana od Krzyża.
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”

Dziś nocne czuwanie fatimskie o 20.00 w kaplicy pojednania. W ramach czuwania o północy Msza
Święta. Zakończenie o 5 rano w poniedziałek.
Zapraszamy na roraty w naszym kościele w dni powszednie o 6.00 i 18.00.
Od środy rozpocznie się nowenna do Dzieciątka Jezus – będzie ona odmawiana na wszystkich
Mszach Świętych jako modlitwa wiernych
W nadchodzącą sobotę od 9.00 odwiedzimy chorych, których nie odwiedzamy co miesiąc z posługą
sakramentalną. Osoby, które chcą wizyty księdza prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej.
Także w sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację o 10.00 i
Mszę o 11.00 w intencji obrony życia.
W tym roku ze względu na epidemię nie będzie wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie. Osoby, które chciałyby zaprosić księdza do swojego domu prosimy, aby zgłosiły się do kancelarii lub zakrystii
do świąt Bożego Narodzenia i zostawiły swój adres i numer telefonu.
Nasza parafia zaangażowała się w akcję pomocy dzieciom pod hasłem „Paczuszka dla Maluszka”.
Chcemy wspomóc hospicjum dla dzieci Alma Spei w Krakowie. Z tyłu kościoła – między konfesjonałami
stoi choinka udekorowana papierowymi bombkami na których są wypisane potrzebne w hospicjum środki. Osoby chcące włączyć się w akcję, prosimy o zabranie takiej bombki i przygotowania na miarę swych
możliwości paczki a następnie przyniesienie jej do kościoła i złożenie pod tą samą choinką.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszym
kościele – remont okien pod dachem Arki.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?"
Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Jan udzielał chrztu. (J 1, 6-8. 19-28)
Objawiło się życie. Trzeci odcinek adwentowych rekolekcji Gościa. Orzeł przemówił. Fenomen sanktuarium w
meksykańskim Guadalupe. Rocznica grudnia ‘70. Materiały wspominające strajki w 1970 ich stłumienie.
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

