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Krótka Historia świąt Bożego Narodzenia
Może trudno w to uwierzyć, ale kiedyś nie było świąt Bożego Narodzenia. Ktoś powie, że to
oczywiste, iż nie było tych świąt przed narodzeniem Jezusa. Owszem, to jest oczywiste. Ale jeszcze dość długo po narodzeniu Jezusa dalej nie było tychże najpiękniejszych w roku świąt. Chrześcijanie w pierwszym okresie życia Kościoła nie obchodzili Bożego Narodzenia. Dlaczego?
Kościół na początku swych dziejów skupiał się na świętowaniu wydarzeń wielkanocnych –
męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa oraz zesłania Ducha Świętego. Dla
chrześcijan pierwszych trzech wieków te uroczystości zupełnie wystarczały i nie ustanawiano innych świąt. Wielkanoc była przez nich obchodzona raz do roku bardzo uroczyście, ale też każdą
niedzielę traktowali jako „tygodniową Wielkanoc”. Jedyne dni wyróżniane przez chrześcijan
pierwszych pokoleń poza niedzielami to były rocznice śmierci męczenników, którzy pochodzili z
danej wspólnoty chrześcijańskiej.
Takie święta były w kalendarzu chrześcijańskim przez pierwsze 300 lat życia Kościoła. Było to zrozumiałe,
gdyż Kościół cały czas funkcjonował w ukryciu. Zbyt częste spotkania mogłyby zdekonspirować wspólnotę i narazić
ją na prześladowania.
Drugim powodem braku świąt Bożego Narodzenia przez trzy pierwsze stulecia był fakt, że generalnie w starożytności nie przywiązywano wielkiej wagi do urodzin. Daty swych urodzin większość ludzi nie znała. A jeśli ktoś
znał datę swego urodzenia, to najczęściej jako opisową – np.. „urodził się wiosną roku, gdy była wielka powódź”
albo „urodził się w roku, gdy na niebie widziano kometę”. Dzienne daty urodzin notowano jedynie dla dzieci władców.
Z Panem Jezusem było tak jak z wszystkimi przeciętnymi ludźmi. Zapamiętano tylko mniej więcej rok, w którym Pan Jezus się urodził – to podają nam Ewangeliści Mateusz i Łukasz, ale daty dziennej nikt nie zapisał. Dlatego
też chrześcijanie pierwszych pokoleń nie świętowali Narodzin Pana Jezusa.
Skąd więc wzięły się święta Bożego Narodzenia. Otóż po ustaniu prześladowań, w IV wieku, bardzo wielu ludzi nawraca się na chrześcijaństwo. Oni wnoszą do Kościoła swoje zwyczaje. Pana Jezusa traktują jako Władcę nad
władcami. Jak więc nie obchodzić urodzin najwyższego króla, gdy obchodzi się urodziny nawet pomniejszych władców ziemskich. Szukano więc sposobu jak wyznaczyć symboliczną datę dzienną urodzin Pana Jezusa, bo tej prawdziwej nie znano. Przyjęto, że pamiątkę narodzin Jezusa będzie się obchodzić w okresie zimowego przesilenia, gdy
słońce zwycięża ciemności. To Pan Jezus jest tym niezwyciężonym słońcem.
Drugim powodem takiego wyboru było przekonanie, że znakiem pełni życia człowieka jest śmierć w rocznicę
urodzin lub w rocznicę poczęcia. W starożytności uważano, że Pan Jezus oddał swe życie za nas 25 marca. Nie można było połączyć obchodu liturgicznego męki i narodzenia Jezusa. Dlatego też właśnie 9 miesięcy później wyznaczono termin narodzin, a 25 marca obchodzimy Zwiastowanie Pańskie, czyli wspomnienie poczęcia Jezusa.

Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Zespół Charytatywny: spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy
Wspólnota Żywego Różańca: spotkanie w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o 8.00
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: spotkanie w drugi wtorek miesiąca o 16.30 w sali nr 9
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa: w drugi czwartek miesiąca o 16.00 - adoracja w Grocie i spotkanie w sali nr 9
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: w trzecią sobotę miesiąca o 10.00 - adoracja w Grocie
Koło Przyjaciół Radia Maryja: Msza w czwartą niedzielę miesiąca o 17.30; dyżur w niedziele i środy 10.30-12.00 w sali nr 4
Grupa AA „Bez nazwy”: meeting w każdy czwartek o 18.30 w sali obok świetlicy parafialnej
Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej: spotkania w czwartki o 18.40 w sali nr 8
Oaza Rodzin: spotkania ustalane raz w miesiącu - informacja na stronie internetowej parafii lub u ks. proboszcza
Zespół Studyjny: spotkania w piątki o 18.00 w sali nr 3
Chór parafialny: próby w poniedziałki o 18.00 w sali nr 8
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2 lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa młodzieżowa: spotkania w piątki o 19.00 w „Dziupli” (sala Duszpasterstwa Akademickiego Arka obok pomnika Papieża)
Drużyna harcerska ZHP 369 KDSH „Raban”: zbiórki co drugi piątek o 17.00 w sali nr 6
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

Ogłoszenia duszpasterskie na 4. niedzielę adwentu, 23.12.2018
W „Pamiątkach” i zakrystii można nabyć poświęcone opłatki wigilijne. Natomiast przed kościołem i w zakrystii
są jeszcze świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
W małej grocie pali się betlejemskie światło pokoju przyniesione do naszego kościoła przez harcerzy. Można
od tego światła odpalić własną świecę i zabrać ogień do domu.
Dziś Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i jego założyciela oraz ofiarodawców.
Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Święte w naszym kościele będą o 6.00, 7.00, 7.30 i 8.00. Nie będzie
Mszy o 11.00 i 18.00. Spowiedź jutro od 6.00 do 10.00.
Zachęcamy do zgodnego z polską i chrześcijańską tradycją przeżywania wigilii: zachowania postu, lektury opisu narodzenia Jezusa z Ewangelii św. Łukasza, wspólnej modlitwy i łamania opłatkiem przed wieczerzą wigilijną.
Pasterka w noc Bożego Narodzenia o północy. Msze Święte w Boże Narodzenie i św. Szczepana według porządku niedzielnego. Ofiara z tacy na pasterce jest przeznaczona na fundusz ratowania życia a w dzień św. Szczepana na Uniwersytet Papieski w Krakowie.
W czwartek św. Jana Ewangelisty. W piątek św. Młodzianków Męczenników.
Od czwartku rozpoczniemy wizytę duszpasterską – kolędę. Jej program jest w gablocie parafialnej i na stronie
internetowej parafii. W tygodniu po świętach pragniemy odwiedzić:

W czwartek od 15.00: os. Przy Arce 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24

W piątek od 15.00:
os. Przy Arce 5 (m. 1-66), 10, 11, 13, 23, 25

W sobotę od 9.00:
ul. Fatimska i Cienista (domy jednorodzinne), Kocmyrzowska, Podrzecze, Szybka,
Fatimska 4 i 4a, 182, 184, Cienista 61, 88, 90, 92
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i
powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1,39-45)
W naszym życiu często spotykamy się z taką niemiłą sytuacją, że coś, co bardzo chcieliśmy,
aby pozostało naszą tylko tajemnicą, staje się znane wszystkim. To bardzo przykre, gdy ktoś, komu powierzyliśmy sekret wyda go i rozgada naszą tajemnicę, lub gdy niezależnie od nas
„wycieknie” informacja i ktoś zrobi z niej publiczną sensacyjkę.
Dziś w Ewangelii słyszymy, że prawda, iż Maryja poczęła dziecko jest znana Elżbiecie, a przecież nie mogła
się tego w żaden sposób dowiedzieć. Poczęcie Jezusa było sekretem serca Maryi. A jednak Elżbieta wie o tym fakcie
zanim Maryja do niej przybyła i wita ją „błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Maryja mogłaby odpowiedzieć na to pozdrowienie pytaniem: „Kto ci o tym powiedział?” Nie stawia jednak tego pytania. Nie ma takiej potrzeby. Ewangelista informuje nas bowiem od razu, że Elżbieta została napełniona
i to On objawił Elżbiecie kim jest ta jej krewna, która ją odwiedza.
W czasie świąt będziemy odwiedzać i przyjmować odwiedziny. Warto zrobić wszystko, aby nasze świąteczne
spotkania były w duchu nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Abyśmy spotykali się w Duchu Świętym. Byśmy potrafili
dostrzec w naszych gościach kogoś, kto przynosi nam Ducha Świętego a idąc w odwiedziny wnosić Ducha do jego
domu, życia i świata.
ks. Jerzy Czerwień
Radość nad jaskinią. Historyczne realia narodzin Jezusa. Wolność za kratami. Jak więźniowie nawracali się na
kursie Alfa. Łaska Stanisławy. Świadectwo cudu narodzin za wstawiennictwem Stanisławy Leszczyńskiej.
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 niedziele przed każdą Mszą Świętą / w dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00 w kaplicy pojednania
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; 12 649 52 25 Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Numer rachunku bankowego Parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

