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Prezentacja Ksiąg Biblijnych – Podsumowanie
Od jesieni 2018 roku w naszym biuletynie staraliśmy się przybliżać Pismo Święte. Miało to
kształt krótkich prezentacji poszczególnych Ksiąg składających się na Biblię. W poprzednim numerze biuletynu ukazało się wprowadzenie do Księgi Apokalipsy św. Jana – ostatniej Księgi Pisma
Świętego. Dziś więc podsumowanie tych z górą dwóch lat.
Czemu służyć miały te prawie coniedzielne teksty? Cel był tylko jeden zachęta, aby sięgnąć
po Pismo Święte i czytać go. Chcielibyśmy ten cel wyjaśnić przy pomocy pewnej historii. Zdarzyło
się to w życiu św. Augustyna. On sam zostawił relację o tym wydarzeniu w swojej duchowej autobiografii – „Wyznaniach”. Jego życie było na rozdrożu. Nie był jeszcze ochrzczony, ale wiedział już
wiele o chrześcijaństwie. Nie wierzył w Jezusa, choć bardzo go pociągała postać i nauczanie Mistrza z Nazaretu, którego znał jedynie z opowieści innych ludzi. Zdecydowanie zwątpił już w mądrość filozofów, którą poznał dokładnie i wyraźnie zobaczył, że nie potrafi ona dać odpowiedzi na
najważniejsze pytanie człowieka – pytanie o życie wieczne. Bił się z myślami i szukał drogi, która
mogła nadać jego życiu sens. Pewnego dnia, gdy był pogrążony w rozmyślaniu usłyszał głos dziecka powtarzający uporczywie dwa słowa „tolle lege”. To były słowa w jego ojczystym języku – łacinie. Gdzieś w pobliżu dzieci bawiły się i tymi słowami zachęcało jedno drugie: „tolle lege” to znaczy „wieź i czytaj”. Augustyn uznał to za słowa skierowane do niego. Za słowa jego duszy a może
Boga samego, w którego wówczas jeszcze nie do końca wierzył. Spojrzał jednak na stół przed sobą
i zobaczył księgę, którą przyniósł już dawno, ale nie miał do tej pory ochoty wziąć się za jej lekturę. Była to Księga Pisma Świętego – Nowy Testament. Przynaglony słowami dobiegającymi nie
wiadomo skąd wziął księgę i zaczął czytać. Czytał, czytał, czytał... Z każdą przeczytaną linijką jego
smutek i wewnętrzne rozdarcie cichły a narastała w sercu radość i poczucie sensu. Gdy skończył
był już pewien. Nie ma innej drogi. Tylko wiara w Jezusa, przyjęcie Jego słowa, dają odpowiedź na
niepokoje ludzkiego serca. Właściwie bezpośrednio po owej lekturze udał się do biskupa miasta,
w którym wówczas mieszkał - Mediolanu, do św. Ambrożego i poprosił o chrzest. Tak oto słowo
Pisma Świętego nawrócił wielkiego Augustyna. Całe jego późniejsze życie było zgłębianiem słów
Biblii i szukaniem sposobu, aby je przybliżyć ludziom. W ten sposób Augustyn, który dzięki Pismu
Świętemu stał się świętym Augustynem, spłacał dług wdzięczności wobec Biblii, która otworzyła
przed nim bramy zbawienia.
Zauważmy, Augustyn znał chrześcijaństwo. Wiele wiedział o Jezusie. Znał treść jego nauki.
Jego matka, św. Monika, od dzieciństwa wprowadzała go w prawdy chrześcijańskiej wiary. Jednak
było to dla niego niewystarczające. Nie potrafiło nawrócić genialnego Augustyna. Jego ojciec, który aż do śmierci pozostał poganinem nie zgodził się na chrzest Augustyna. Matka robiła co mogła,
aby ich syna doprowadzić do wiary, ale nie potrafiła. Dopiero spotkanie ze słowem Pisma Świętego odkryło przed Augustynem wielkość i piękno chrześcijaństwa i wprowadziło go do Kościoła.
Warto, abyśmy o tym przykładzie pamiętali. Zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy słabości naszej
wiary, czy pokus. Słowo Boże działa jak egzorcyzm, jest najlepszą bronią do walki ze złym duchem
i jego pokusami, zwłaszcza pokusą zwątpienia.
Pisząc wprowadzenia do Ksiąg Pisma chcieliśmy zachęcić do poznania przez ich lekturę Boga. Chcieliśmy zachęcić do spotkania z Tym, który do każdego chce przemówić osobiście. Byleśmy
otworzyli nasze uszy. Byleśmy chcieli słuchać i spotkać tego, który przychodzi , aby nas zbawić. Nie
zrażajmy się tym, że czasem nie rozumiemy czegoś w czasie lektury. Cieszmy się tym, co rozumiemy. Ale jeszcze ważniejsze jest, abyśmy pozwalali by Pan sam zmieniał nasze serce przez słowo,
które do nas kieruje. Pozostaje więc tylko powtórzyć: TOLLE LEGE – BIERZ I CZYTAJ!

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 28.02.2021
Dziś i w każdą niedzielę wielkiego postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o
16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza Święta. Dziś Msza Święta o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
W liturgii w tym tygodniu: w czwartek św. Kazimierza.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza we wtorki wielkiego postu na koronkę do Najdroższej Krwi Chrystusa po Mszy o 11.00.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota 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 nie będzie dodatkowych Mszy Świętych, gdyż będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W sobotę Msza wotywna o 8.00.
Od 9.00 odwiedziny chorych z komunią świętą.
W najbliższy piątek będziemy przeżywać w naszym kościele Nabożeństwo Stacyjne. Mszę
Świętą o 18.00 odprawi ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszej parafii, naszego miasta i całej diecezji.
W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16.30 dla dzieci, o
17.15 dla dorosłych. Nie będzie natomiast Drogi Krzyżowej o 19.00.
W niedzielę za tydzień na Mszy o 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im,
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy
nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko
między sobą, co znaczy powstać z martwych. (Mk 9,2-10)
Co zobaczyli wybrani apostołowie na Górze Przemienienia? Zobaczyli Pana Jezusa takim jakim jest naprawdę. Ukazał im się jako prawdziwy Syn Boży w swej chwale. Na co dzień On tę chwałę ukrył, na Górze Przemienia na chwilę odsłonił. To wydarzenie jest nade wszystko zaproszeniem dla nas, abyśmy stawali się tym kim naprawdę jesteśmy - synami i córkami Bożymi.
Ks. Jerzy Czerwień
Paradoks posłusznego. Drugi odcinek rekolekcji wielkopostnych „Gościa”. Niepłodni. Miliony małżeństw cierpią, gdyż nie mogą mieć dziecka. Mistyk wyklętych. Ks. Gurgacz, niezłomny kapelan partyzantów.
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

