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Nr 103, 27.12.2020, Niedziela Świętej Rodziny
Z przemówienia papieża Pawła VI (Nazaret, 05.01.1964): Przykład Nazaretu
Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii.
Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem
nieświadomie uczymy się Go naśladować.
Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia
tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych,
słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia,
wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za
nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa.
O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a
wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy
o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!
Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia
Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu.
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie,
otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości.
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota
miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i
nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono
pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.
Wreszcie przykład pracy. O Nazaret,
"domu Syna cieśli", tu właśnie chcielibyśmy
zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące
zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić
świadomość jej wartości, przypomnieć, że
praca nie może być sama w sobie celem, ale
że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z
korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór
ich Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw - Chrystusa, naszego Pana!

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość św. Rodziny, 27.12.2020
Dziś Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencji Rodziny Radia Maryja.
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Młodzianków Męczenników, w piątek, Nowy Rok:
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; w sobotę św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.
We czwartek zakończenie roku. O 17.30 nieszpory a po nich Msza dziękczynna za miniony rok.
W Nowy Rok czyli Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to święto zobowiązujące w sumieniu do uczestnic-twa we Mszy Świętej.

W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek jako godzinę świętą zachęcamy przeżyć nieszpory i Mszę na zakończenie roku o 17.03. Piątek przypada w Nowy Rok. Jesteśmy
po spowiedzi na Boże Narodzenie. Jeśli ktoś będzie chciał przystąpić do sakramentu pokuty, będziemy
spowiadać kwadrans przed każdą Mszą Świętą. W sobotę Msza wynagradzająca i wotywna o 8.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godziny 9.00.
Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Na Mszy o 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
Na antresoli naszego kościoła można zobaczyć wystawę szopek zgłoszonych do parafialnego konkursu na szopkę rodzinną w czasie pandemii.

W tym roku ze względu na epidemię nie będzie wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie. Osoby, które zaprosiły nas indywidualnie odwiedzimy jutro i pojutrze. Wizyty rozpoczniemy
od godziny 16.00.

w poniedziałek: os. Kazimierzowskie, Niepodległości oraz ul. Fatimską

we wtorek: os. Jagiellońskie, Przy Arce, Albertyńskie, Złota Jesień i ul. Cienistą oraz Okulickiego.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli
Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu".
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z
przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała
wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy
oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. (Łk 2, 22-40)
Rok z przeszkodami. Wywiad z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podsumowanie roku 2020. W kościele. W
Polsce. Na świecie. Rozważania na Boże Narodzenie, święta oktawy i Nowy Rok. Numer podwójny 100 stron.
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

