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Apokalipsa św. Jana [Ap]
Nazwa księgi pochodzi od jej pierwszego słowa (objawienie), które po grecku brzmi apokalypsis. Apokalipsa św. Jana jest więc księgą objawienia. Ukazuje to, co ma się wydarzyć w przyszłości
(Ap 1,1), a zarazem odsłania sens aktualnych dziejów Kościoła, tego co jest (Ap 1,19).
Większość najstarszych autorów kościelnych (św. Justyn, św. Ireneusz, św. Hipolit Rzymski, Tertulian, Orygenes) utożsamia autora księgi z Janem Apostołem, autorem czwartej Ewangelii i trzech
listów. Jan z Apokalipsy czterokrotnie nazywa siebie tym imieniem (Ap 1,1.4.9; 22,8), jednak w żaden
sposób nie wskazuje na swoją szczególną godność apostoła. Analiza tekstu Apokalipsy św. Jana i jego
porównanie z Ewangelią wg św. Jana oraz Listami św. Jana sugerują raczej, że mamy tu do czynienia z
innym chrześcijaninem żydowskiego pochodzenia, znanym w Kościołach Azji Mniejszej.
Adresatami Księgi są chrześcijanie, którzy z powodu wyznawanej wiary doświadczają ucisku i
dla których wierność Jezusowi wiąże się z koniecznością przyjęcia różnorodnych wyrzeczeń.
Wydarzenia opisane w drugiej części księgi są zresztą odpowiedzią na okrzyk męczenników:
„Jak długo, święty i prawdziwy Władco, będziesz zwlekał z sądem i pomstą naszej krwi wśród mieszkańców ziemi?” (Ap 6,10). Jan zapewnia w swoim dziele, że kresem historii jest sprawiedliwy sąd Boga
i że już teraz cała historia świata naznaczona jest zwycięstwem Baranka, który chociaż zabity, żyje i
wyrusza, aby dalej zwyciężać (Ap 6,2). Zawarte w księdze aluzje do wydarzeń historycznych pozwalają
określić czas powstania dzieła na koniec panowania rzymskiego cesarza Domicjana, czyli między 90 a
96 r. Objawienie, które przekazuje Jan, dotyczy wszystkich czasów, ale zostaje ono przekazane w obrazach, które nawiązują do konkretnych wydarzeń historycznych.
Apokalipsa składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest objawieniu
Chrystusa przekazanemu w konkretnym momencie historycznym siedmiu Kościołom Azji Mniejszej
(Ap 1 – 3). Druga część zawiera natomiast objawienie dotyczące całego świata i historii (Ap 4 – 22).
Jan zdaje się przekazywać w ten sposób swoje przekonanie, że doświadczenie konkretnych wspólnot i
osób można zrozumieć dopiero wtedy, gdy zostanie odniesione do Bożego działania w świecie i do
sensu całej historii. Tak właśnie czyni Chrystus, zwracając się do siedmiu Kościołów Azji Mniejszej. On
jest bowiem Barankiem, który jako jedyny na całym świecie może wziąć z ręki Boga zwój, objawiający
sens historii i naturę Bożego działania (Ap 5).
Apokalipsa św. Jana różni się od utworów literackich
Objawienie Jezusa Chrystu- opartych na wzorcach greckich i łacińskich. Posiada ona raczej
sa, które dał Mu Bóg, aby cechy typowe dla literatury starożytnego Bliskiego Wschodu.
ukazać swym sługom, co Symbolika Apokalipsy św. Jana nawiązuje przede wszystkim do
musi stać się niebawem, a Starego Testamentu, do którego odwołuje się częściej niż inne
On wysławszy swojego anio- księgi Nowego Testamentu (aż ok. 500 razy). Innym, obcym
ła oznajmił przez niego za naszej kulturze zabiegiem literackim jest niezależność poszczepomocą znaków słudze swo- gólnych scen. Na przykład, to że w jednej scenie słońce staje
jemu Janowi. Ten poświad- się czarne, a gwiazdy spadają na ziemię (Ap 6,12n), nie przecza, że słowem Bożym i szkadza temu, aby w następnych fragmentach księgi zdruzgoświadectwem Jezusa Chry- tano jedną trzecią słońca i jedną trzecią gwiazd (Ap 8,12), ani
stusa jest wszystko, co wi- temu, by z kolei na niebie ukazał się znak kobiety obleczonej w
dział. Błogosławiony, który słońce (Ap 12,1). Kolejnym zaskakującym nas zabiegiem liteodczytuje, i którzy słuchają rackim jest umieszczanie obok siebie tekstów, które przedstasłów Proroctwa, a strzegą wiają to samo wydarzenie, podkreślając tylko jeden z jego
aspektów. Na przykład, równoczesna obecność w świecie sił
tego, co w nim napisane, bo
przeciwnych Bogu, jak i Jego wiernych świadków zostaje
chwila jest bliska. Ap 1, 1—3
przedstawiona w czterech krótkich scenach, które ukazują na

przemian wyłączne działanie zła (Ap 11,2 i 11,7-10) i wyłączne działanie świadków Boga (Ap 11,3-6 i
11,11-13). Jan używa języka symboli świadomie i konsekwentnie. Jego dzieło stanowi pod tym względem spójną całość, w której poszczególne fragmenty wzajemnie wyjaśniają się i dopełniają. To jednak
nie sprawia, że księga ta jest łatwą w lekturze i zrozumieniu dla nas, którzy nie mamy doświadczenia
kultury, w jakiej żył autor Apokalipsy. Zachęcamy jednak do lektury tej księgi, a szczególnie jej trzech
pierwszych rozdziałów, które nie przysparzają trudności interpretacyjnych.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu, 21.02.2021
Dziś pierwsza niedziela wielkiego postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o
16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza Święta. Po każdej Mszy Świętej, osoby, które nie mogły
uczestniczyć we Mszy w Środę Popielcową, a chciałyby przyjąć znak popiołu na swe głowy prosimy o
podejście do stopni ołtarza.
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek Święto Katedry św. Piotra.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza we wtorki wielkiego postu na koronkę do Najdroższej
Krwi Chrystusa po Mszy o 11.00.
W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży.
W niedzielę za tydzień Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, składane w kopertach i te przesyłane
bezpośrednio na konto parafii. Wszystkie zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na inwestycje w naszym kościele – remont okien pod dachem Arki.
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Rity, prowadzone przez siostry augustianki, serdecznie zaprasza rodziców i młodzież do zapoznania się ofertą edukacyjną szkoły oraz do uczestnictwa w dniach otwartych, które odbędą się 25 lutego oraz 15 kwietnia.
Policja prosi o szczególną ostrożność, gdyż mnożą się przypadki wyłudzeń pieniędzy przez
oszustów podających się za krewnych lub przedstawicieli policji lub prokuratury. Policja prosi, aby w
takich wypadkach natychmiast dzwonić na numer alarmowy 112.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam
wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. (Mk 1,12-15)
Opis kuszenia Pana Jezusa, jaki znajdujemy w Ewangelii wg św. Marka
jest bardzo krótki i zwięzły. Jedna informacja jest szczególnie istotna dla nas.
Pana Jezusa na pustynię i kuszenie wyprowadził Duch. Warto, abyśmy o tym pamiętali, kiedy doświadczamy kuszenia. Ono jest potrzebne nam tak jak Panu Jezusowi było potrzebne.
Ks. Jerzy Czerwień

Paradoks uwięzionego. Pierwszy odcinek rekolekcji wielkopostnych „Gościa”. Rachunek sumienia. Droga do
prawdy o sobie i wolności. Kasa mediów. Problematyczna ustawa o podatku od reklam w mediach.
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

