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Prezentacja Grup i Wspólnot w naszej parafii
Zespół Charytatywny naszej parafii
W naszej parafii działa grupa osób pomagająca osobom potrzebującym. Kieruje nim siostra Jana. Opiekunem jest ks. Janusz Mieczkowski. Zasadniczym celem działania zespołu charytatywnego jest wspieranie wszelkich działań charytatywnych w naszej parafii. Poza tym grupa charytatywna spotyka się regularnie raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy parafialnej. Spotkania te mają charakter formacyjny.
Zespół charytatywny jest otwarty i chętnie przyjmie każdego, kto chciałby zaangażować się w pomoc potrzebującym. Chętnych zapraszamy na spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy parafialnej.
Świetlica Parafialna dla Seniorów bł. Edmunda Bojanowskiego
Drugim dziełem pomocowym w naszej parafialnej wspólnocie jest świetlica parafialna. Świetlica znajduje się
w parterowym budynku od strony szkoły gastronomicznej. W świetlicy organizowane są spotkania dla seniorów
codziennie od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 12.00. Spotkania te są czasem różnorodnej aktywności – rozmów, śpiewu, gier, lektury i dobrego filmu oraz aktywności ruchowej. Nie brakuje również czasu na modlitwę. Poza
spotkaniami w świetlicy organizowane są wspólne wyjścia i wyjazdy.
Świetlicą kieruje siostra Jana. Jednakże pomysły i inicjatywy każdego z uczestników zająć są przyjmowane z
radością.
Świetlica podobnie jak wszystkie grupy parafialne jest otwarta na nowe osoby. Serdecznie zachęcamy więc
zainteresowanych do udziału w zajęciach świetlicy. Kto przychodzi, jest bardzo zadowolony z miłej atmosfery i dobrze spędzonego czasu.
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Gwiazdeczki”
Dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki spotyka się wspólnota osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Spotkania zawsze odbywają się w sali nr 5 o godzinie 16.30. Nasza grupa parafialna rozwija duchowość
wspólnoty „Wiara i Światło”, która kładzie akcent na doświadczenie bliskości Boga przez wspólne przebywanie
osób potrzebujących pomocy i tych, którzy taką pomoc mogą im okazać. W spotkaniach najważniejszym jest bycie
razem. Nie tyle podejmowanie jakichś wyjątkowych działań czy akcji, ile wspólne spędzanie czasu. Nie mniej jednak
nasze „Gwiazdeczki” podejmują inicjatywy wykraczające poza mury sali spotkań.
Wspólnota zaprasza zarówno osoby niepełnosprawne jak i tych którzy chcieliby zaangażować się w towarzyszenie im. Każdy kto chciałby się włączyć w spotkania Wspólnoty jest zaproszony bezpośrednio na spotkanie do sali
nr 5 w poniedziałek lub piątek.
Grupa AA „Bez Nazwy”
Przy naszej parafii funkcjonuje także Grupa Anonimowych Alkoholików. Przekornie nazywa się ona „Bez Nazwy”. Mitingi tej grupy odbywają się w każdy czwartek o 18.30 w sali obok świetlicy parafialnej (parterowy budynek
od strony szkoły gastronomicznej).
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 poniedziałki o 18.30 w sali nr 3
Chór parafialny: próby we wtorki 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)
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

Tak Grupa „Bez Nazwy” jak i każda inna Grupa Anonimowych Alkoholików funkcjonuje w oparciu o wypracowany program 12 kroków uwolnienia. Wspólnoty AA są grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, które chcą zerwać z nałogiem i wrócić do życia w prawdziwej wolności.
Serdecznie zachęcamy każdego kto doświadcza problemu alkoholowego, aby skorzystał z pomocy jaką jest
Grupa Anonimowych Alkoholików, nie opracowano bowiem lepszego programu wsparcia w wychodzeniu z nałogu
niż ten który prezentuje AA. Kto chciałby dołączyć do grupy jest zaproszony, aby przyjść na spotkanie – miting w
czwartek o 18.30. W każdy trzeci czwartek miesiąca miting ma charakter otwarty, może więc wziąć w nim udział
każdy, nawet jeśli nie jest osobą uzależnioną, ale chciałby poznać metodę pracy AA bądź chciałby dowiedzieć się
więcej, aby pomóc osobie uzależnionej ze swego środowiska.
Ogłoszenia duszpasterskie na 28 niedzielę zwykłą, 14.10.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Teresy z Avila; we wtorek św. Jadwigi Śląskiej; w środę św.
Ignacego z Antiochii; w czwartek św Łukasza; w sobotę św. Jana Kantego.
Dziś XVIII Dzień Papieski, któremu towarzyszy kwesta przy kościele na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej kształcenie młodzieży.
We wtorek przypada 40 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej racji nasza parafia została zaproszona na Mszę Świętą do kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach w najbliższą środę na 8.00. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy mogą do udziału w tej Mszy Świętej.
W sobotę o 10.00 Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu i na Mszę Świętą o 11.00.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcem w naszym kościele. W dni powszednie nabożeństwo
o 17.30 a w niedziele o 17.00. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci.
Wspólnota Żywego Różańca serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby do niej się dołączyć, aby zgłosili
swoją chęć siostrze w kancelarii parafialnej.
W kancelarii przyjmujemy już wypominki za zmarłych.
Niedziela za tydzień będzie trzecią w październiku. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Będziemy też gościć misjonarzy oblatów, którzy jak co roku będą rozprowadzać kalendarz misyjny.
Również w niedzielę za tydzień spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii. Zachęcamy do udziału rodziny pragnące tworzyć środowisko wiary i umacniać życie rodzinne. Spotkanie rozpocznie się adoracją w Grocie o 14.00.
Studium Apostolstwa Świeckich w parafii MB Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września zaprasza osoby pragnące poszerzyć swą wiedzę religijną na zajęcia w sobotę o 9.00. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana,
zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu
rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania:
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają
dostatki, wejść do królestwa Bożego». Mk 10, 17-22
W najnowszym numerze „Gościa”: Habemus Papam. Specjalny dodatek na 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II. Poradnik wyborcy. Krótkie przypomnienie zasad wyborów samorządowych, które nas czekają za tydzień.
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / spowiedź przed każdą Mszą w kapl. pojedn.
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 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

