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Listy św. Judy [Jud]
Jednym z ostatnich pism Nowego Testamentu jest List św. Judy. Powstał on prawdopodobnie pod koniec I w. Jego autorem jest Juda, który sam siebie określa jako sługę Jezusa Chrystusa i
brata Jakuba (Jud 1). Prawdopodobnie nie chodzi tu jednak o Judę Apostoła (o przydomku Tadeusz; zob. Mt 10,3; Mk 3,18), gdyż wtedy autor zaznaczyłby to na początku listu, tak jak uczynili to
apostołowie, autorzy innych pism Nowego Testamentu. Juda powołuje się natomiast na swojego
brata – Jakuba Młodszego, krewnego Jezusa (Mk 6,3) i autora Listu św. Jakuba. Z treści listu wynika również, że czasy apostołów już minęły, a autor chce przypomnieć wierzącym ich naukę (Jud
17). Może to oznaczać, że faktycznym autorem był uczeń Judy.
Początkowo istniały pewne wątpliwości, czy List św. Judy powinien należeć do Pisma Świętego. Wynikały one stąd, że jego autor dwukrotnie odwołuje się do pozabiblijnej apokryficznej
Księgi Henocha (Jud 6.14n), przy czym za drugim razem wyraźnie ją cytuje. Ponadto nawiązuje
jeszcze do innego apokryfu Wniebowzięcie Mojżesza (Jud 9). Korzystanie z literatury pozabiblijnej
nie może jednak być przeszkodą w uznaniu natchnionego charakteru tego pisma. Dlatego wątpliwości te zostały przezwyciężone już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i List św. Judy został
uznany przez Kościół za pismo natchnione i kanoniczne – należące do Pisma Świętego.
List św. Judy należy do najkrótszych pism całego Pisma Świętego: jego zawartość mieści się
w jednym rozdziale liczącym 25 wersetów. Można go podzielić na cztery części: 1) adres z pozdrowieniem (Jud 1n); 2) przestroga przed gorszycielami (Jud 3-16); 3) wezwanie skierowane do
wspólnoty wierzących (Jud 17-23); 4) uwielbienie Boga (Jud 24n).
Celem, jaki przyświecał powstaniu tego pisma, była zachęta do wytrwałości w nieskażonej
wierze oraz przestroga przed fałszywymi nauczycielami, którzy słowem i przykładem propagowali
swobodę obyczajów i lekceważyli podstawowe zasady wiary. Ponadto ich działalność nastawiona
była na pozyskiwanie korzyści materialnych.
Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie
i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z
obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może
was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen. Jud 17-25

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą, 14.02.2021
Dziś ostatnia niedziela przed wielkim postem. Jutro i we wtorek zapraszamy serdecznie na
czterdziestogodzinne nabożeństwo w intencji dobrego przeżycia wielkiego postu, prawdziwego
nawrócenia, owocnych rekolekcji wielkopostnych. Od 8.30 do 18.00 będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie na głównym ołtarzu. Msza Święta o 11.00 będzie celebrowana
również przy głównym ołtarzu. O 17.30 odprawimy nieszpory przed Najświętszym Sakramentem.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W środę Popielec. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o 6.30; 8.00; 9.30;
11.00; 16.00; 18.00 i dodatkowo o 19.00. Ofiara zbierana na tacę w Popielec jest przeznaczona na
pomoc ubogim z naszej parafii. W Popielec obowiązuje post ścisły. W tym dniu nie będzie czynna
kancelaria parafialna. Wieczorem po Mszy o 19.00 młodzież naszej parafii zaprasza na modlitewne i muzyczne czuwanie na dobry początek postu.
W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych, o 19.00
dla młodzieży.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu o 10.00 i Mszę o 11.00 w intencji obrony życia.
Za tydzień pierwsza niedziela wielkiego postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach będzie Msza Święta. Będzie to także trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszym kościele – remont
okien pod dachem Arki.
Dziś przy naszym kościele kwestują wolontariusze kuchni św. Brata Alberta dla ubogich z ul.
Reformackiej. Polecamy ich waszej wielkoduszności.
Zespół Szkół Specjalnych (Szkoła Branżowa i Przysposabiająca do Pracy) na os. Sportowym
28 zaprasza na dzień otwarty 18 lutego i 13 marca. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegóły na plakacie.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami:
„Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło,
tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1, 40-45)
Co tak naprawdę spowodowało, że Pan Jezus nie mógł po spotkaniu z trędowatym wejść do miasta tylko musiał przebywać w miejscach
pustynnych? Powodem było dotknięcie trędowatego. Ono spowodowało,
że Pan Jezus stał się nieczystym i musiał odbyć kwarantannę. Jakże dobrze nam dziś znane słowo. Jak dobrze rozumiemy reakcję ludzi. Choć
szanowali Pana Jezusa, to jednak chcieli być spokojni wiedząc, że się nie zakaził od trędowatego. To tak
jak w naszych realiach dziś. Wróćmy jednak do początku, to dotknięcie trędowatego sprawiło, że Pan Jezus
musiał się poddać kwarantannie. A przecież mógł go uzdrowić bez dotyku, „bezkontaktowo”. No właśnie!
Ale Pan Jezus tak nie chce. On nie chce bezdotykowo uzdrawiać.
Ks. Jerzy Czerwień
Zacznij od popiołu. Pokuta - droga do świętości. Cenzurowanie nauki. Środowiska lewicowe odrzucają badania
naukowe i naukowców, którzy nie zgadzają się z ich lewicową ideologią. Hospicja perinatalne. Co to jest?
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
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

