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List św. Jakuba [Jk]
List św. Jakuba Apostoła rozpoczyna kolejną grupę ksiąg Nowego Testamentu zwaną listami
katolickimi czyli powszechnymi. Należą do niej poza Listem św. Jakuba, dwa Listy św. Piotra, trzy
Listy św. Jana i List św. Judy. Wszystkie te pisma nie mają konkretnych adresatów – są listami
okólnymi, czyli właśnie katolickimi – powszechnymi. Apostołowie wysyłali je do wielu wspólnot
chrześcijańskich. Albo też same wspólnoty otrzymawszy taki list dzieliły się jego treścią z sąsiednimi Kościołami – jedne przesyłały list drugim jak obiegówkę.
Taki właśnie charakter ma List św. Jakuba Apostoła. Jest on pismem adresowanym do
„dwunastu pokoleń w rozproszeniu” [Jk 1,1] czyli do Żydów mieszkających poza Palestyną, którzy
przyjęli wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Autorem zaś listu jest według zgodnej tradycji św. Jakub
Apostoł zwany młodszym. W Nowym Testamencie przedstawiany jest jako syn Alfeusza, krewny
Pana Jezusa, przełożony Kościoła w Jerozolimie po opuszczeniu miasta przez Piotra. On sam w liście przedstawia się skromnie „sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa” [Jk 1,1]. Jednak treść jego listu
wskazuje wyraźnie, że pisze go człowiek cieszący się wielkim autorytetem u wszystkich chrześcijan. Tylko wielki autorytet świadka nauczania Jezusa mógł pozwolić autorowi na bardzo radykalny
ton listu i na zdecydowane upomnienia, jakie kieruje do adresatów.
Trzeba koniecznie dodać, że List św. Jakuba jest księgą, która została napisana w pięknym
języku greckim. Greka Jk jest znacznie lepsza niż pozostałych pism Nowego Testamentu łącznie z
listami św. Pawła, który przecież otrzymał staranne wykształcenie w greckich szkołach Tarsu. Może to nieco zaskakiwać, skąd u galilejskiego Żyda taki kunszt literacki. Nie jest wykluczone, że przy
redakcji Listu ktoś św. Jakubowi pomagał gładząc styl. Mimo jednak pięknej greki List św. Jakuba
jest pismem przesiąkniętym kulturą żydowską. Autor jest Żydem wierzącym w Jezusa Chrystusa i
pisze do Żydów wierzących w Chrystusa. Kultura żydowska tworzy klimat tego Listu i bez niej stałby się on niezrozumiały. Autor bowiem nie tłumaczy tego, co dla Żyda oczywiste.
Co jest treścią Listu św. Jakuba? List ten ma charakter pouczenia i odnosi się przede wszystkim do spraw moralnych. Porusza sprawy codzienne. Uczy jak chrześcijanie powinni wcielać w życie zasady przyjętej wiary. Jego pouczenia dotyczą cierpliwości w doświadczeniach, modlitwy, pobożności, ubóstwa i bogactwa, wiary i uczynków, troski o potrzebujących i chorych, stronniczości,
przestrzegania przykazań, prawdziwej mądrości, przyjaźni z Bogiem, zawodności ludzkich planów,
chciwości, pychy oraz grzechów języka. Autor daje
Kto spośród was jest mądry i rozsądny?
również wskazówki duszpasterskie dotyczące upo- Niech wykaże się w swoim nienagannym postępominania grzeszników, cierpliwego oczekiwania po- waniu uczynkami dokonanymi z łagodnością wławrotu Chrystusa, namaszczenia chorych i wyzna- ściwą mądrości! Natomiast jeżeli żywicie w serwania grzechów. Św. Jakub odwołuje się do nau- cach waszych gorzką zazdrość i skłonność do
czania moralnego Pana Jezusa, szczególnie do Ka- kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajzania na Górze [Mt 5 – 7] i wyjaśnia go ukazując cie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega
zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska,
związki Ewangelii Jezusa z życiem adresatów. Wy- zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i
znawana wiara musi bowiem wyrażać się w konkre- żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.
cie codzienności. To zasadnicza myśl św. Jakuba. Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede
Krótko ujął do w zdaniu „Tak jak ciało bez ducha wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustęjest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczyn- pliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
ków” [Jk 2,26].
Serdecznie zachęcamy do lektury i medytacji Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Jk 3,13-18
Listu św. Jakuba.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą, 17.01.2021
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Józefa Pelczara, w czwartek św. Agnieszki.
Rozpoczynający się dziś tydzień jest w naszej diecezji tygodniem modlitwy i jedność chrześcijan. Polecamy tę intencję modlitwie wszystkich parafian.
Od najbliższego czwartku wracają spotkania pogłębienia wiedzy religijnej. Zachęcamy do
uczestnictwa wszystkich, którzy chcą poznać lepiej naukę Kościoła. Spotkania są co tydzień w
czwartek po Mszy wieczornej, w kościele
W piątek o 18.30 zapraszamy do kościoła na wspólne kolędowanie. Przy szopce i z pomocą
grupy młodzieżowej, ks. Michała i s. Ewy będziemy adorować Nowonarodzonego śpiewem.
W niedzielę za tydzień Msza Święta o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia
Maryja. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone dziś na tacę oraz ofiary składane w kopertach i te przesyłane bezpośrednio na konto parafii. Gromadzone w ten sposób środki przeznaczone zostaną na inwestycje w naszym kościele – remont okien pod dachem Arki.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi,
to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a
zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u
Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to
znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na
niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”,
to znaczy: Piotr. (J 1,35-42)
Zdarza się, że ludzie zmieniają nazwiska. Najczęściej czynią tak, bo
im się wydaje, że nazwisko, które otrzymali po rodzicach jest mało dostojne. Ludzie opisani w Piśmie Świętym nie nosili nazwisk. Mieli tylko imiona. Biblia podaje kilka przykładów ludzi, którym Pan Bóg sam zmienił
imię. Nie było to dlatego, żeby ich wcześniejsze imiona były nieodpowiednie. Ale po to, aby ich nowe imię wyznaczało zadanie, jakim ich Pan Bóg obdarzył. Jednym z takich ludzi był Szymon, któremu Pan Jezus zmienił imię na Kefas, czyli Piotr. Wiemy, że to imię znaczy „skała, podwalina, fundament”. Bo na tym fundamencie Pan Jezus zbudował Kościół. A jakie imię Tobie nadał Jezus?
Niemodna asceza w modnym opakowaniu. Asceza czyli sztuka panowania nad sobą. Szczepić się, czy nie
szczepić. Pytanie o moralność szczepienia na COVID. Strajk w obronie Krzyża. Włoszczowa rok 1984.
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

