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Podsumowanie roku 2020
Trudny rok 2020 dobiegł końca. Zacząć oczywiście należy od faktu oczywistego, że pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na życie naszej parafialnej wspólnoty. Widać to było i widać nadal przez pustki w naszym kościele.
Dla nas duszpasterzy strasznym doświadczeniem było przeżywanie Świąt Wielkanocnych w pustym właściwie kościele. Wówczas zakazy państwowe pozwalały
tylko na obecność 5 osób na Mszy Świętej. To były święta, których nigdy bym
nie chciał jeszcze raz przeżywać. Wiemy, że te ograniczenia, które były i które
nadal obowiązują, są konieczne, jednakże doświadczenie takiej liturgii jest
strasznie frustrujące. Zdaję sobie jednak sprawę, że czymś jeszcze gorszym dla
wielu było to, że nie mogli przyjść do kościoła na Mszę w dzień Wielkanocy. Bardzo każdemu tego współczuję. Wielu dzieliło się i dzieli nadal swoim doświadczeniem bólu, który im towarzyszy, gdy muszą pozostawać w domu, w izolacji i
często samotności. Bardzo boleśnie doświadcza nas ta pandemia.
W tym miejscu naszego podsumowania roku chciałbym serdecznie podziękować siostrze Janie oraz pomagającej jej pani Marii i innym Siostrom oraz osobom świeckim, którzy w tym trudnym czasie wspomagają chorych i samotnych w naszej parafii. Siostra
Jana i współpracujące z nią osoby codziennie odwiedzają samotnych i chorych. Pomagają i swoją obecnością rozbijają samotność tych, którzy są nieraz skazani na zamknięcie w czterech ścianach. Tej pracy i poświęconego czasu nie sposób zmierzyć ani wyliczyć, bo nawet byłoby niegrzecznością podawać ile dziesiątek tysięcy złotych były warte towary przyniesione i rozdane przez Siostrę i Wspomagających ją. Za to
wszystko wielkie dzięki.
W naszej ekipie duszpasterskiej nastąpiły pewne zmiany w minionym roku. Po 15 latach pracy
wśród nas pożegnał naszą parafię ks. Stanisław Kostecki, który został proboszczem w pobliskim Pleszowie.
Do parafii przyszedł natomiast ks. Andrzej Małysa, który pomaga w duszpasterstwie i pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Gastronomicznych. Ze wspólnoty sióstr służebniczek pożegnaliśmy s. Joannę Gielatę, która wyjechała pracować jako pielęgniarka w Neapolu we Włoszech.
Mimo pandemii parafia nasza stara się żyć normalnie. Bez żadnej przerwy jest w naszym kościele
sprawowana liturgia i szafowane sakramenty. Nawet w najbardziej radykalnym rygorze sanitarnym kościół i kaplica pojednania były otwarte. Celebrowaliśmy Msze i sprawowaliśmy sakrament pokuty. Trwała
adoracja Najświętszego Sakramentu. Także regularnie udzielaliśmy sakramentu chrztu, który do tej pory
przyjęło ponad 90 dzieci. Pobłogosławiliśmy 19 małżeństw. Sakrament bierzmowania przyjęło 76 młodych. W małych grupach przez cały czerwiec i jeszcze we wrześniu dzieci przyjęły pierwszą komunię świętą a było ich w sumie 109. Zarówno księża jak i nadzwyczajni szafarze komunii świętej odwiedzali chorych
w domach z posługą sakramentalną. W sumie takich wizyt złożyliśmy około 1000. Odprawiliśmy 220 pogrzebów. Rozdaliśmy 160 000 komunii świętych.
Podsumowując te liczby można powiedzieć, że liczba pogrzebów w mijającym roku jest na tym samym poziomie co w poprzednich latach. Zdecydowanie mniej natomiast było chrztów. Znacznie mniej też
rozdaliśmy komunii świętych. Te spadki są jednak zrozumiałe sytuacją, z jaką mamy do czynienia.
Jeśli idzie o gospodarczą stronę życia naszej parafii, to zacząć pragnę od serdecznego podziękowania dla Parafian. Mimo, że z powodu pandemii znacznie mniej jest uczestników liturgii to jednak dzięki
ofiarności przychodzących do kościoła a także ofiarom składanym bezpośrednio na konto, czy też do skarbon w kościele parafia nasza nie jest zadłużona. Pozostaję w wielkiej wdzięczności i z ogromnym szacunkiem wobec każdego, kto w tym trudnym czasie pamięta o potrzebach naszej świątyni i naszej wspólnoty.
Podziwiam tak licznych Parafian, którzy mimo, iż sami zapewne przeżywają obawy o przyszłość zdobyli się
na pomoc dla kościoła.
Rok kończymy bez długu, ale też nie mamy jakiś znacznych oszczędności. Cały czas gromadzimy
środki na planowany remont okien pod dachem kościoła. Zostały w tym kierunku poczynione pierwsze

kroki – podjęto konsultacje z firmami „Furdyna” i „Żeleński”, które mają przygotować projekty i oferty wykonania remontu. Na razie czekamy na wyliczenia i propozycje inżynierskich rozwiązań tych prac.
Poza tym wydatki parafii oscylowały na tym samym poziomie co w minionym roku. Pozwólcie moi
drodzy, że w tym trudnym roku pandemii tymi liczbami nie będę epatował i na tym zakończę to krótkie
podsumowanie.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 03.01.2021
W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. W tym dniu Msze Święte w porządku niedzielnym. Jest to święto zobowiązujące w sumieniu do uczestnictwa w Eucharystii. Na wszystkich Mszach Świętych obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy. Będzie je można znaleźć w kościele.
Niedziela za tydzień to święto Chrztu Pańskiego, które kończy obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie
z naszą polską tradycją dekoracje bożonarodzeniowe i śpiew kolęd będą nam towarzyszyć do święta Ofiarowania Pańskiego czyli do 2 lutego.
Na antresoli naszego kościoła można zobaczyć wystawę szopek zgłoszonych do parafialnego konkursu na szopkę rodzinną w czasie pandemii.
W niedzielę za tydzień będziemy gościć Marcina Żukowskiego – animatora wielu wydarzeń religijnych. Zajmuje się również sprzedażą książek religijnych. Od dziesiątego roku życia zmaga się z guzem mózgu, ale aktywnie działa w Kościele. Nabywając książkę będzie można pomóc w jego dalszym kosztownym
leczeniu.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 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 /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez
Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który
jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. (J 1,1-18)
Pan Bóg stworzył wszystko swoim Słowem. Nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dał więc także naszemu słowu moc stwórczą. My też stwarzamy świat swoim słowem. Jeśli mówimy dobrze, stwarzamy dobry
świat. Jeśli mówimy źle, stwarzamy zły świat. Jak Boże słowo stało się ciałem, tak niech i nasze się staje ...
Ks. Jerzy Czerwień
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

