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Przyjmijcie, drodzy Parafianie i Goście naszej parafii, najlepsze
życzenia wielkanocne. Serdecznie życzymy osobistego doświadczenia
Jezusowego Zmartwychwstania. Życzymy każdemu i każdej z nas, aby
moc zmartwychwstania, jaką Pan Jezus obdarzył nas w sakramencie
chrztu była w nas żywa i pozwalała pokonać wszystkie nasze ograniczenia. Aby nic nas nie niewoliło. Szczególnie w tym napawającym lękiem
czasie życzymy wszystkim pokoju. Niech panuje on w nas i zapanuje
wokół nas, szczególnie na Ukrainie.
Księża pracujący w Arce
List wielkanocny św. Atanazego, biskupa (List 5, 1-2)
Wspaniałą jest rzeczą, bracia moi, zdążać od jednego święta do drugiego, przechodzić od
jednej modlitwy do innej, iść od jednej uroczystości do następnej. Czas, jaki obecnie przeżywamy,
niesie nam nowy początek, a mianowicie znajomość tej błogosławionej Paschy, w której Pan został złożony w ofierze. My oczywiście spożywamy z tej ofiary, biorąc z niej pokarm życia. Dusze zaś
nasze rozweselamy Jego krwią jakby zdrojem wód. Mimo to zawsze jesteśmy spragnieni i ustawicznie płoniemy ogniem. Ale On jest obecny wśród pragnących się napić i w swojej łaskawości
sprowadza na uroczysty dzień tych wszystkich, którzy mają wyschnięte wnętrzności, bo sam powiedział: "Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!"
Idziemy zresztą do Niego nie tylko wtedy, gdy chcemy ugasić pragnienie. Ile razy bowiem
prosimy o przystęp do Zbawiciela, zawsze uzyskujemy go bez trudności. Łaska złączona z paschalnymi świętami nie zacieśnia się do jednego okresu, a jej jaśniejący promień nie zna zachodu, lecz
zawsze jest gotowy do oświecenia umysłu tych, którzy tego pragną. Łaska ta włada pełną mocą w
stosunku do wszystkich, co noszą w sobie rozjaśniony umysł i pochylają się uważnie w dzień i w
nocy nad świętymi księgami. Są oni jak człowiek, którego nazwano błogosławionym. Czytamy bowiem w psalmie: "Błogosławiony mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych, nie stanął na drodze
grzeszników i nie siada na stolicy zepsutych, lecz ma upodobanie w Prawie Pana i nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą".
Bóg, umiłowani moi, który ustanowił na początku te święta, pozwala nam teraz co roku je
przeżywać. On Syna swojego wydał na śmierć dla naszego zbawienia i z tej samej przyczyny darzy
nas uroczystością wyznaczoną dorocznym porządkiem dni. Uroczystość ta prowadzi nas poprzez
nacierające zewsząd utrapienia obecnego świata, a Bóg użycza nam radości zbawienia, która z niej
wypływa. Czyni z nas bowiem jedno zgromadzenie łączące duchowo tych, co są rozproszeni po
całej ziemi. Pozwala nam przez to modlić się razem i zanosić wspólne dziękczynienia, jak przystało
czynić w święto. I w tym jest właśnie cud Jego dobroci, że sam zbiera nas zewsząd na tę uroczystość, zbliżając jednością wiary tych, którzy może ciałem są daleko od siebie.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania, 17.04.2022
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia liturgii wielkiego tygodnia: służbie liturgicznej, oazie, scholii i chórowi, panu organiście, siostrze zakrystiance,
siostrom katechetkom i wszystkim siostrom, wspólnotom i osobom podejmującym czuwanie
w Ciemnicy i Grobie Pańskim, osobom noszącym baldachim i feretrony. Bóg zapłać!
Jutro drugi dzień Wielkanocy. Msze Święte według porządku niedzielnego. W tym dniu
szczególnie pamiętamy o Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Będziemy słuchać

rozważania przygotowanego przez ks. Rektora, a ofiara z tacy będzie przeznaczona na potrzeby
Uniwersytetu.
Z racji Oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje post.
Ponawiamy zaproszenie na wydarzenie ewangelizacyjne „Róża dla Jezusa Miłosiernego” na
krakowskim rynku w sobotę, 23 kwietnia, o 18.00. Próba dla chętnych w czwartek o 18.00 w sali
oazowej naszej parafii.
Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do nawiedzenia w Łagiewnikach. Plan
uroczystości w Łagiewnikach znajduje się w gablocie parafialnej. Młodzież zapraszamy do Łagiewnik na Mszę o 18.00 i po niej na koncert Jakuba Bartczaka, księdza – rapera.
Także za tydzień Msza Święta o 17.30 w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Bierzmowanie w naszej parafii będzie w poniedziałek, 25 kwietnia. W nadchodzący piątek,
sobotę i niedzielę przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. W piątek i sobotę zapraszamy kandydatów na Mszę o 18.00 i po niej na próbę liturgiczną. W niedzielę zapraszamy kandydatów i ich
rodziców na Mszę o 19.00.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych. (J 20,1-9)
Piotr uwierzył, że Pan Jezus zmartwychwstał, gdy zobaczył chustę, która była na głowie Jezusa
leżącą nie z płótnami, ale osobno zwiniętą. Zobaczył, że Pan Jezus chusta leży tak, jak położyć ją
musiał Jezus, który obudził się usiadł, poskładał chustę, wstał i spokojnie odszedł.
Nd: Dz 10,34a-37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9 / Pn: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15 / Wt: Dz 2, 36-41; J 20, 11-18 / Śr: Dz 3,1-10; Łk 24,1335 / Cz: Dz 3,11-26; Łk 24, 35-48 / Pt: Dz 4,1-12; J 21,1-14 / Sb: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15.

Nie bądź niedowiarkiem. Bez wiary nie zobaczymy Boga. Jesteśmy silnym państwem. Wywiad z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Święty Graal z Walencji. Kielich Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.
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
10.00-11.00 16.30-18.00
sobota
10.00-10.45
sobota
10.00-11.00
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. Jarosław Gawęda
12 68 08 206
Ks. Rafał Starzak
12 68 08 207
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska 12 68 08 212
Ks. Piotr Waligóra
12 68 08 213
Ks. Bogdan Mosur
12 68 08 215
Ks. Andrzej Małysa 12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

