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Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża, O Narodzeniu Pańskim.
Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy życia.
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy
grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi
wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo
dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany.
Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga
przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej
zwycięzcę i sprawcę śmierci.
Pan się rodzi, "Chwała na wysokości Bogu" śpiewają radośnie aniołowie i głoszą "pokój ludziom, których umiłował". Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów.
Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: "Nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia", abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem.
Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a
skoro przez Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem.
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego
upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i
jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty
mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie
wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew
Chrystusa.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę adwentu, 20.12.2020
Dziś ostatnia niedziela adwentu. W tym tygodniu Święta Bożego Narodzenia.
Świece wigilijne „Caritas” oraz opłatki na stół wigilijny można nabyć w zakrystii, kancelarii
oraz w kawiarni „Nadzieja”
Zapraszamy na ostatnie roraty w naszym kościele w poniedziałek, wtorek i środę o 6.00 i
18.00, a w wigilię tylko o 6.00.
W czwartek Wigilia. Msze w naszym kościele będą o 6.00, 7.00, 7.30 i 8.00. Nie będzie
Mszy o 11.00 i 18.00. Spowiedź od 6.00 do 10.00. Kancelaria w Wigilię nie będzie czynna.
Zachęcamy do zgodnego z naszą polską i chrześcijańską tradycją przeżywania wigilii: zachowania postu, lektury opisu narodzenia Jezusa z Ewangelii św. Łukasza, wspólnej modlitwy i łamania opłatkiem przed wieczerzą wigilijną.
Pasterka w noc Bożego Narodzenia o północy. Msze Święte w Boże Narodzenie i św. Szczepana według porządku niedzielnego. Ofiara z tacy na pasterce jest przeznaczona na fundusz ratowania życia, a w dzień św. Szczepana na Uniwersytet Papieski w Krakowie.

W niedzielę za tydzień Uroczystość św. Rodziny.
Także za tydzień Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencji Rodziny Radia Maryja.
W tym roku ze względu na epidemię nie będzie wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie. Osoby, które chciałyby jednak zaprosić księdza do swojego domu prosimy, aby zgłosiły się do
kancelarii lub zakrystii do świąt Bożego Narodzenia i zostawiły swój adres i numer telefonu. Informację o terminie odwiedzin podamy w niedzielę po świętach.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę i te składane w kopertach oraz przesyłane na konto parafii. Gromadzone w ten sposób środki będą przeznaczone na inwestycje w naszym kościele – remont okien pod dachem Arki.
Siostry Salezjanki zapraszają dzieci kl. 1-4 na półkolonię w terminie: 11-15 stycznia. Zapisy
w budynku Liceum Sióstr Salezjanek, os. Jagiellońskie 17, w najbliższy wtorek o 16.00. Koszt 350
zł. W programie wiele atrakcji „Akademii Talentów”.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi
imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł:
"Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie
końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od Niej Anioł. (Łk 1, 26-38)

W opisie zwiastowania jest takie słowo, które tylko jeden jedyny raz
występuje w całej literaturze. To słowo po grecku brzmi KECHARITOMENE. Po polsku przetłumaczono go zwrotem „łaski pełna”. Tak w imieniu Pana Boga nazwał Maryję anioł Gabriel. Nawet słowo jest absolutnie wyjątkowe, tak jak Maryja jest absolutnie wyjątkowa spośród wszystkich ludzi. Nikt
nigdy nie został tak nazwany, bo nikt nie był tak pełen łaski, że przepełniony
nią i z niego łaska wylewałaby się na innych - taki bowiem sens ma to słowo.

Ks. Jerzy Czerwień
Objawiło się życie. Ostatni odcinek adwentowych rekolekcji Gościa. Nauka czy ideologia? Zwolennicy aborcji
przeczą nauce. Duch pacjenta. Epidemia pokazuje jak bardzo chorzy potrzebują opieki duchowej.
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. Janusz Mieczkowski
12 68 08 210
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
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

