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Pierwszy List św. Piotra [1P]
Pierwszy List św. Piotra jest pismem, które wyszło najprawdopodobniej spod ręki Sylwana
zwanego też Sylasem. Pytaniem pozostaje, czy Sylwan pisał pod dyktando św. Piotra, czy też spisał
nauczanie apostoła już po jego śmierci, jako wspomnienie. Tak czy inaczej twórcą listu jest św.
Piotr, od niego pochodzi przesłanie zawarte w liście. Natomiast formę tego pisma zawdzięczamy
św. Sylwanowi – współpracownikowi najpierw św. Pawła a potem św. Piotra. On też nadał listowi
piękną szatę literacką bardzo poprawnej greki.
List jest skierowany do chrześcijan żyjących w rzymskich prowincjach Azji Mniejszej – na
terenach dzisiejszej Turcji.
Trzeba zaznaczyć, że Azja Mniejsza był to rejon, który najszybciej przyjmował Ewangelię Jezusa. Tam właśnie było najwięcej chrześcijan. Już w okresie końca życia św. Piotra (ok. 64 r. po
Chrystusie) na tych terenach chrześcijanie stanowi znaczącą grupę. Oczywiście byli oni mniejszością, ale na tyle liczną, że zauważano ich. Ta sytuacja prowadziła do trudności. Chrześcijanie bowiem nie we wszystkim zgadzali się z resztą społeczeństwa. Nade wszystko nie uczestniczyli oni w
oficjalnych uroczystościach kultu pogańskiego. To budziło agresję społeczeństwa wobec chrześcijan. Prowadziło nawet do ich prześladowania. Ten właśnie problem jest zasadniczym tematem
Pierwszego Listu św. Piotra. Można go nazwać „Traktatem o cierpieniu niewinnych”.
List jest najprawdopodobniej odpowiedzią na pismo lub też ustne zapytanie skierowane do
Piotra lub bezpośrednio do Sylwana, dlaczego tak jest, że chrześcijanie są krzywdzeni mimo, że nic
złego nie zrobili? Dlaczego tak jest, że spotyka ich zło tylko za to, że wierzą Jezusowi? Dlaczego
Pan Jezus na to pozwala, aby jego uczniowie byli krzywdzeni za wiarę w Niego?
List zawiera na te pytania wielostopniową odpowiedź. Po pierwsze wskazuje, że Pan Jezus
też cierpiał niewinnie. Cierpienie chrześcijan jest udziałem w Jego cierpieniu. Świat, który odrzuca
Boga odrzuca też wszystkich, którzy do Boga należą. Po drugie mówi, że gotowość do poniesienia
cierpienia jest najwyższym dowodem prawdy. Tylko to jest prawdą, za co gotowi jesteśmy cierpieć. Po trzecie ukazuje, że wiara jest pewna tylko wtedy, gdy przejdzie przez próbę cierpienia. Po
czwarte z naciskiem podkreśla, że w spotkaniu ze Złym zawsze dobry doświadcza cierpienia. Zły
zaś krąży po świecie „jak lew ryczący” i zadaje cierpienia tym, którzy należą do dobrego Boga.
Z całego serca zachęcamy do lektury Pierwszego Listu św. Piotra – pisma na nasze czasy.
Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę
na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale
woli Bożej.
Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach,
żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią.
Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu.
Wszystkich zaś koniec jest bliski.
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się,
jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście],
jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
1P 4,1-7.12-14

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą, 24.01.2021
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek święto nawrócenia św. Pawła, we wtorek św. Tymoteusza i Tytusa, w czwartek św. Tomasza z Akwinu.
Dziś Msza Święta o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Także dziś o 15.30 nabożeństwo ekumeniczne z racji tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach na Białych Morzach.
W najbliższy czwartek czwarta rocznica rozpoczęcia posługi w naszej diecezji ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Polecamy go modlitwie wszystkich parafian.
Z wyprzedzeniem informujemy, że w poniedziałek za tydzień, czyli 1 lutego, rozpoczniemy
przyjmowanie intencji Mszalnych na drugie półrocze tego roku.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego,
ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus
rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i
poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i
poszli za Nim. (Mk 1,14-20)
Jako pierwszych swych apostołów Pan Jezus powołał dwie pary
braci Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Myśląc o tym
powołaniu rodzi się pytanie o ich rodziny. To musiało być duże
wyzwanie dla jednej i drugiej rodziny, że dwaj synowie odchodzą, aby wędrować z Jezusem a potem poświęcić całkowicie
swoje życie służbie jemu. Nie wiemy, czy Piotr i Andrzej albo
Jakub i Jan mieli jeszcze inne rodzeństwo. Czy miał się kto zająć ich rodzicami na starość. Jednak oni ufają Jezusowi i idą za
Nim. Nie ma w Piśmie świętym żadnej , informacji, aby ich rodzinom czegoś zabrakło. Stały się częścią nowej wielkiej rodziny Kościoła. Nie utraciły swych synów, ale zyskały nowych,
którzy do Jezusa dołączyli.
W czasach Jezusa to było ogromne wyzwanie. W tamtych czasach dla ludzi jedynym zabezpieczeniem na
starość były ich dzieci. Nie było żadnej formy ubezpieczeń społecznych. Nie było emerytur, czy rent. Tylko
opieka dzieci mogła zapewnić chleb codzienny rodzicom, którzy nie mogli już pracować i zarabiać na swoje życie. Dziś jest inaczej. Każdy ma zapewnioną emeryturę. Może nie pozwala ona na realizację wszystkich marzeń, ale pozwala jakoś przeżyć. Mimo to dziś szczególnie trudnym problemem dla człowieka, który
chciałby całkowicie pójść za Jezusem, jest zostawienie swych rodziców.
OgłoszePowrót wielkiego brata. Cenzura w mediach dziś. Światło u niechrześcijan. Dlaczego Kościół prowadzi dialog z
ludźmi innych religii. System ochrony dzieci. Działania Kościoła dla ochrony nieletnich.
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
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