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Drugi List św. Piotra [2P]
Pismo pozostawione nam pod imieniem św. Piotra jako jego drugi list jest jedną z najmłodszych ksiąg Nowego Testamentu. Treść tego listu wskazuje, że został on ostatecznie zredagowany
na przełomie I i II wieku po Chrystusie. Może to zaskakiwać, gdy wiemy, że św. Piotr poniósł
śmierć męczeńską w roku 64 w czasie prześladowania Nerona. Ale jak to już wiele razy wspominaliśmy w tym miejscu, w Piśmie Świętym autorstwo poszczególnych ksiąg jest przypisywane temu,
od którego pochodzi zawarta w księdze nauka a nie koniecznie temu, kto księgę faktycznie napisał, a lepiej powiedzieć zredagował. Cała zaś Biblia jako głównego autora ma Boga, który dał natchnienie wszystkim biorącym udział w procesie jej powstawania. Tak więc, choć z pewnością Drugi List św. Piotra nie został przez niego napisany własnoręcznie, to jednak nie ma wątpliwości, że
jest pismem natchnionym, a zawarte w nim przesłanie jest dziedzictwem, jakie Kościół w Rzymie
otrzymał od św. Piotra a przez omawiany dziś list dzieli się tym dziedzictwem z chrześcijanami na
całym świecie i w całej historii.
Charakterystyczne jest, że Drugi List św. Piotra nie ma konkretnego adresata. Jest on skierowany, do „tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza” [2P 1,1]. To nietypowe jak na formę listu. Faktycznie cała treść 2P mało przypomina list. Raczej jest to forma duchowego testamentu – przesłania
skierowanego do potomnych. Warto w tym miejscu zauważyć, ze skoro redaktor tego listu, chcąc
podać najważniejsze dla chrześcijanina sprawy powołuje się na św. Piotra, to świadczy o wielkim
autorytecie jakim Apostoł cieszył się od początku i u wszystkich wierzących w Jezusa. Gdy do tego
dodamy jeszcze stanowczy ton tego listu, to widzimy, że św. Piotr był w Kościele od pierwszego
wieku traktowany jako najważniejszy nauczyciel.
Drugi List św. Piotra porusza trzy główne tematy: 1. autorytet Pisma Świętego i Apostołów,
2. przestroga przed fałszywymi nauczycielami, 3. nauka o ostatecznym przyjściu Chrystusa.
Pismo Święte jest całe natchnione i dane Kościołowi. Każdy może z niego korzystać dla rozwoju duchowego. Jednak nie należy Pisma Świętego interpretować dowolnie. Gdy czegoś się nie
rozumie należy odwołać się do nauki Apostołów i ich następców – biskupów.
Nauczanie o autorytecie Pisma i Apostołów jest wprowadzeniem do drugiego tematu,
szczególnie aktualnego w chwili redagowania 2P. Był to problem ludzi, którzy podając się za nauczycieli wiary siali zamęt w sercach i umysłach wierzących. Głosili pomysły nie mające nic wspólnego z Ewangelią Chrystusa. Dotyczyło to szczególnie kwestii moralności. Twierdzili, że wymagania moralne Jezusa nie są możliwe do wypełnienia w życiu ludzkim i dlatego nie obowiązują. Wolność od Prawa głoszoną przez Jezusa i św. Pawła uważali za przyzwole- Wy zatem, umiłowani, wienie na grzech. Przeciw takim teoriom Drugi List św. Piotra występuje z dząc o tym wcześniej, strzeżwielką energią. Można nawet powiedzieć gwałtownie.
cie się, abyście dając się
Trzeci temat wynika konsekwentnie z drugiego. Ci sami bowiem uwieść błędom tych, którzy
fałszywi nauczyciele, którzy twierdzili, że przykazania już nie obowiązu- nie szanują praw Bożych, włają, nauczali, że Pan Jezus nie powróci dla dokonania sądu. Skoro nie ma snej stałości nie doprowadzili
przykazań i nie ma grzechu, konsekwentnie, nie będzie też sądu. Prze- do upadku. Wzrastajcie zaś w
ciwko tym błędom 2P występuje z tą samą energią co w poprzednim łasce i poznaniu Pana naszetemacie. Jasno i wyraźnie naucza o powtórnym przyjściu Chrystusa i są- go i Zbawiciela, Jezusa Chrydzie, który wówczas się dokona nad światem i nad każdym z ludzi. Ta stusa! Jemu chwała zarówno
teraz, jak i do dnia wiecznoperspektywa nie powinna jednak uczniów Jezusa przerażać, ale być zaści! Amen. [2P 3,17-18]
chętą do troski o święte życie.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą, 31.01.2021
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek święto Ofiarowania Pańskiego, w środę św. Błażeja, w
piątek św. Agaty, w sobotę męczenników z Japonii. W środę błogosławieństwo św. Błażeja a w piątek
poświęcenie chleba ku czci św. Agaty po Mszach o 8.00, 11.00 i 18.00.
Od poniedziałku rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na drugie półrocze tego roku.
W poniedziałek będziemy przyjmować intencje od 13.00 w kaplicy pojednania. W następnych dniach
w kancelarii w stałych godzinach dyżurów. W poniedziałek wyjątkowo popołudniowy dyżur spowiedzi
będzie w kościele a nie w kaplicy pojednania.
We wtorek święto Matki Bożej Gromnicznej – Dzień Życia Konsekrowanego. Serdecznie polecamy modlitwie wszystkie siostry zakonne i zakonników. Msze Święte w tym dniu o: 6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 16.00 i 18.00. Na każdej Mszy poświęcenie gromnic. Gromnice można nabyć w sklepiku przy
kawiarni Nadzieja czynny od 10.00 do 17.00. Na Mszy o 18.00 spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. i poświęcenie modlitewników. Ofiara zbierana na tacę będzie przeznaczona na pomoc zakonom klauzurowym. We wtorek nie będzie czynna kancelaria parafialna.
W tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek
godzina święta o 17.00. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu dodatkowe Msze Święte o 16.00 i 17.00. W sobotę Msza wotywna o 8.00 a po niej różaniec wynagradzający;
od 9.00 odwiedzimy chorych z komunią świętą.
W sobotę ks. Robert Chrząszcz przyjmie święcenia biskupie, aby pełnić posługę w naszej diecezji. Serdecznie polecamy go modlitwie.
W niedzielę za tydzień na Mszy o 8.00 spotkanie Żywego Różańca i zmianka tajemnic.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej
krainie galilejskiej. (Mk 1,21-28)
Św. Marek tak opisał pierwsze wystąpienie Pana Jezusa. Po pięknym kazaniu od
razu następuje atak. Ujawnia się zły duch. Jezus od samego początku musi walczyć.
Wypędza szatana. To budzi podziw zgromadzonych. Scena ta pokazuje jednak, że dzieło
Pana Jezusa to nie sielanka. Wszystko co Pan Jezus czynił budziło sprzeciw i opór Jego
przeciwnika - diabła. Nie dziwmy się, że także w naszym życiu jest podobnie. Gdy idziemy za Jezusem i czynimy Jego wolę diabeł będzie się wściekał na nas. Ks. Jerzy Czerwień
Pocałunek zza krat. Zakony klauzurowe i ich znaczenie. Przeciw blokadzie. Narasta opór wobec ograniczeń
działalności gospodarczej. Paszport dla zaszczepionych. Czy szczepienie pozwoli na zdjęcie masek?
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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