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Listy św. Jana [1J; 2J; 3J]
Pod imieniem św. Jana Apostoła pozostały trzy listy wchodzące w skład Nowego Testamentu. Wiele już razy w tym miejscu wspominaliśmy o odmiennym rozumieniu autorstwa w starożytności i dziś. Także w wypadku listów św. Jana trzeba ponowić tę właśnie uwagę. Wiele wskazuje
bowiem na to, że Listy zostały napisane przez inną osobę niż Ewangelia według św. Jana. Zdecydowana większość biblistów opowiada się za opinią, iż św. Jan Apostoł faktycznie zapisał, czy raczej
podyktował Ewangelię. Natomiast listy powstały w środowisku bliskim św. Janowi, ale nie wyszły
spod jego pióra. Podobnie jak w wypadku Listów św. Piotra, czy niektórych Listów św. Pawła wygląda na to, że ktoś bliski św. Janowi, już po jego śmierci spisał jego nauczanie i rozesłał w formie
listów jako pamiątkę po Apostole. Środowisko św. Jana nie jest nam tak dokładnie znane jak otoczenie św. Piotra czy Pawła Apostołów, dlatego też trudno powiedzieć jak nazywał się ten uczeń.
W samych zaś listach nie przedstawia się on z imienia, ani swojego, ani też wprost nie powołuje
się na imię Jana Apostoła. W drugim i trzecim liście określa siebie jako prezbiter – starszy. W
pierwszym zaś sugeruje, że był naocznym świadkiem życia, działalności i nauczania Pana Jezusa.
Poza tymi wnioskami na temat autorstwa Listów św. Jana możemy jeszcze powiedzieć, że powstały one w środowisku i adresowane były do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Można jeszcze
w przybliżeniu określić czas napisania listów. Jest on późniejszy niż Ewangelii. Powstały one na
przełomie I i II wieku po Chrystusie. Należą więc do jednych z najmłodszych pism Nowego Testamentu.
Pierwszy List św. Jana w formie zewnętrznej nie zawiera istotnych elementów listu. Bardziej przypomina on zapis homilii, czy katechezy. I bardzo prawdopodobne, że taka właśnie była
jego geneza. Treść Listu nawiązuje do tych samych wątków, które pojawiają się w Ewangelii według św. Jana. Sam cel Listu jest identyczny z założeniami Ewangelii. W Liście tak go określono:
„Napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” [1J 5,13]. Natomiast w Ewangelii: „To zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” [J 20,31]. List podobnie jak Ewangelia
określa Pana Boga mianem światła, miłości, prawdy i życia. Odniesienie człowieka do Boga opisuje
jako odniesienie dziecka do Ojca. Te tematy są zdecydowanie wspólne dla Listu i Ewangelii i sposób ich podejmowania wskazuje na to samo środowisko pochodzenia. Oczywiście są to podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej więc ich obecność jest oczywista, ale sposób wyrażania tych
prawd jest tak podobny w obu dziełach, że Pisma te musiały powstać w jednym środowisku.
Pewną nowością w stosunku do Ewangelii jest bardzo radykalne odniesienie do zła w 1J.
Widać wyraźnie, że w środowisku powstania Listu i we wspólnocie adresatów musiał istnieć poważny problem z ludźmi, którzy fałszowali naukę Jezusa i wprowadzali To wam oznajmiamy, co było od
przez to wierzących w błąd. Z nimi właśnie List zdecydowanie polemi- początku, cośmy usłyszeli o Słozuje. Tych właśnie fałszywych nauczycieli nazywa antychrystami. Ich wie życia, co ujrzeliśmy własnymi
oczami, na co patrzyliśmy i czego
błędne poglądy zaprzeczają prawdzie o Jezusie jako wcielonym Synu dotykały nasze ręce - bo życie obBożym. Nie tyle negują bóstwo Jezusa, co kwestionują jego wcielenie jawiło się. Myśmy je widzieli, o
świadczymy i głosimy wam
– przyjmują, że był Bogiem, ale odrzucają prawdę, że był człowiekiem. nim
życie wieczne, które było w Ojcu,
Takie wykrzywienie wiary prowadziło do lekceważenia tego wszystkie- a nam zostało objawione - oznajgo, co dotyczyło życia na ziemi. Owi fałszywi nauczyciele i ich zwolen- miamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współunicy odrzucali więc przykazania i zasadę miłości bliźniego. Zachęcali czestnictwo z nami. A mieć z nami
jedynie do pozyskiwania tajemnej wiedzy, do ciągłych dyskusji i szuka- współuczestnictwo znaczy: mieć je
nia nowinek. W nich upatrywali drogi do zbawienia. Pierwszy List św. z Ojcem i Jego Synem Jezusem
Chrystusem. 1J 1,1-3

Jana wyraźnie temu przeciwstawia prostą naukę o wierze w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w
ciele po to, aby nas zbawić. A my dostępujemy zbawienia, gdy wierzymy w Niego i zgodnie z Jego
przykazaniami miłujemy braci.
Drugi i Trzeci List św. Jana są krótkimi pismami mającymi wyraźną formę listów. Ich treść
jest skrótem tematów z Pierwszego Listu. W Drugim Liście powtórzono przestrogę przed fałszywymi nauczycielami – antychrystami oraz zachętę do miłości wzajemnej. W Trzecim Liście autor
zwraca się do konkretnego chrześcijanina – Gajusa, którego chwali za jego postawę gościnności
wobec misjonarzy, a krytykuje przełożonego jego wspólnoty, który odrzucił misjonarzy. Być może
Listy Drugi i Trzeci stanowiły wstęp do Pierwszego Listu. Były pismami przewodnimi dla
„załącznika” który zawierał zasadniczą treść, czyli właśnie 1J.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą, 31.01.2021
W liturgii w tym tygodniu: w środę św. Scholastyki, w czwartek MB z Lourdes.
W czwartek XXIX Światowy Dzień Chorego. Z tej racji na Mszy Świętej o 11.00 będziemy
udzielać Sakramentu Namaszczenia Chorych.
Także w czwartek o 16.00 adoracja a po niej spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał zmiany księży w naszej parafialnej wspólnocie. Ks. Janusz Rabiniak został zwolniony z obowiązków kapelana Szpitala im. Rydygiera i skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jana Chrzciciela w Lubniu. W jego miejsce kapelanem
został mianowany ks. Rafał Starzak. Polecamy obu księży i ich posługę kapłańską modlitwie
wszystkich parafian.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę
podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i
udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,29-39)
Kiedy kończy się życie? Dyskusja o Uporczywej terapii i eutanazji w kontekście śmierci Polaka w angielskim
szpitalu. Polska bez aborcji eugenicznej. W Polsce nie można już zabić dziecka tylko dlatego że jest chore.
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. Rafał Starzak
12 68 08 211
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
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