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Ikona Narodzin Chrystusa
W Kościele zachodnim od czasów św. Franciszka
z Asyżu (XIII w.) przyjął się zwyczaj, aby w okresie świąt
Bożego Narodzenia ustawiać w świątyniach szopkę,
czyli plastyczne przedstawienie sceny Narodzenia Pańskiego przy pomocy figurek oraz zaaranżowanego
sztucznie tła mającego oddawać krajobraz Palestyny.
Kościół wschodni znacznie wcześniej, bo już w VII wieku, zrodził zwyczaj adoracji ikony przedstawiającej scenę Bożego Narodzenia. Treść tej ikony została ostatecznie ustalona w wieku IX. Składa się na nią kilka elementów, które mają przypomnieć i pogłębić nasze rozumienie tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Ikona Bożego Narodzenia przedstawia kilka scen. Zwróćmy uwagę na
każdą z nich.
W centrum jest przedstawiona Maryja, która pozostaje w połogu. Jej ciało jest tak ułożone, że w geometrycznym środku ikony znajduje się jej łono, które
wydało Zbawiciela. Maryja odziana jest w purpurową
królewską szatę a spoczywa na czerwonym obramowanym złotem posłaniu, które przypomina Morze Czerwone, bo wydała na świat prawdziwego wyzwoliciela z
niewoli już nie faraona, ale grzechu. Za Maryją spoczywa Dziecię Jezus w kamiennym żłobie. Dzieciątko jest
szczelnie owinięte w pieluszki, które przypominają całun a żłób przedstawia się jak grobowe łoże. Pan Jezus
rodzi się bowiem po to, aby ponownie się narodzić
przez zmartwychwstanie z grobu. Głowa Dziecięcia otoczona aureolą stanowi drugie centrum ikony, już nie geometryczne, ale centrum „ciężkości” – znaczenia. Za Maryją
i Jezusem ciemna przestrzeń groty, która zionie ona grozą jak paszcza odwiecznego smoka chcącego pożreć Dziecię.
Jezus przezwycięży ją swym Krzyżem i Zmartwychwstaniem.
Obok po lewej i góry po prawej adorują tajemnicę aniołowie. Zachęcają oni do adoracji ludzi. A tych reprezentują pasterze przestawieni obok Maryi i Jezusa po prawej stronie oraz magowie zdążający do żłóbka u góry po
lewej. Pasterzy jest dwóch, aby ich świadectwo było wiarygodne. Mędrców jest trzech, ale inaczej niż w tradycji
zachodniej nie przedstawiają różnych kontynentów, ale ludzi w różnym wieku: starzec ze złotem, człowiek dojrzały
z kadzidłem i młodzieniec z mirrą.
Poniżej sceny Maryi i Jezusa jeszcze dwie sceny charakterystyczne dla teologii wschodnie. U dołu po lewej
scena zwycięstwa pokusy przez św. Józefa, a po prawej scena kąpieli Dzieciątka. Zacznijmy od prawej strony. Po
urodzeniu Dziecię Jezus zostało obmyte tak jak każde nowonarodzone dziecko. Ten ludzki charakter jest ukazany
przez fakt, że Dziecię Jezus w kąpieli nie ma aureoli. Kąpią Jezusa dwie kobiety, będące uosobieniem wszystkich,
którzy chcą służyć Jezusowi. Kąpiel ta przypomina też o chrzcie Jezusa. Naprzeciwko siedzi św. Józef a przed nim
stoi szatan przebrany za pasterza. Próbuje on przekonywać Józefa, że Jezus jest tylko zwykłem człowiekiem, a nie
zrodzonym z Ducha Świętego Synem Bożym. Chce go skłonić do zwątpienia w niewinność Maryi. Józef jednak odrzuca jego pokusy – symbolizuje to płaszcz na którym siedzi, tego samego koloru, co skóra, w którą przebrał się diabeł. Na znak zwycięstwa rozkwita między św. Józefem a diabłem krzew – różdżka z pnia Jessego.
I jeszcze jeden element, którego zapomnieć nie można – gwiazda nad grotą, Jezusem i Maryją. Ta sama
gwiazda przywiodła mędrców. Gwiazda jest symbolem Ducha Świętego a wyłania się z obłoku – symbolu Boga Ojca.
Gwiazda, głowa Jezusa i łono Maryi są ułożone na jednej pionowej linii. Stanowią oś ikony – główną linię jej geometrycznego układu. Na tej linii ułożone są tajemnica Trójcy i tajemnica Wcielenia; tajemnica Boga i tajemnica człowieka. Ułożenie scen ikony pozwala nam łatwo odkryć również krzyż, w który jest wpisana cała geometria obrazu.
Tak oto ikona Bożego Narodzenia staje się równocześnie ikoną ukrzyżowania i zmartwychwstania. W tej jednej ikonie zawarta jest cała prawda o zbawieniu człowieka.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę adwentu, 22.12.2019
W zakrystii można otrzymać poświęcone opłatki wigilijne, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz
sianko na stół wigilijny.
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.
Na antresoli naszego kościoła można oglądać wystawę szopek zgłoszonych przez dzieci do tegorocznego
konkursu na parafialnego.
Dziś Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca św., Ojczyzny, Radia
Maryja i jego założyciela oraz ofiarodawców.
Także dziś przy naszym kościele można nabyć dekoracje świąteczne wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łyszkowic.
We wtorek 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 naszą 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 piątek św. Jana Ewangelisty. W sobotę św. Młodzianków Męczenników. W niedzielę za tydzień Uroczystość św. Rodziny.
Od piątku rozpoczniemy wizytę duszpasterską – kolędę. Jej program jest w gablocie parafialnej i na stronie
internetowej parafii. W tygodniu po świętach pragniemy odwiedzić:

W piątek od 15.00: ul. Fatimska 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21a, 21c, ul. Cienista 59, 61, os. Jagiellońskie 36

W sobotę od 9.00: ul. Fatimska i Cienista (domy jednorodzinne), Kocmyrzowska, Podrzecze, Szybka, Fatimska
4 i 4a, 182, 184, Cienista 57, 88, 90, 92, os. Jagiellońskie 35

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się
we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ‘Bóg z nami’”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:
wziął swoją Małżonkę do siebie. (Mt 1,18-24)
Dwoma imionami jest określany Syn Boży i Zbawiciel, który ma się narodzić z Maryi żony
Józefa. Najpierw anioł mówi, że Józef ma nazwać to dziecko po narodzeniu Jezus. Potem zaś św.
Mateusz odwołuje się do proroctwa Izajasza i mówi, że dziecko będzie mieć na imię Emmanuel.
Wydaje się to być sprzeczne. Ale jedynie wtedy, gdy nie uwzględniamy faktu, że w Izraelu zawsze
imię przede wszystkim znaczenie. Jezus oznacza „Bóg (Jahwe) jest zbawieniem” natomiast Emmanuel to „Bóg z nami”. Oba te imiona nie wykluczają się, ale wyjaśniają. Jezus jest Bogiem który zbawia. Ale zbawia
przez to, że jest Bogiem z nami. Zbawienie nie jest więc czymś zewnętrznym jakimś darem, który rzuca nam Pan Bóg
z nieba, ale jest wejściem Boga w nasz świat - solidarnością z nami.
Ks. Jerzy Czerwień
Żłóbek. Historia i teologia żłóbka betlejemskiego oraz list papieża Franciszka o jego znaczeniu i wartości. Czas
mu nie uciekł. Franciszek Pieczka i jego rodzina. Zdjęcia z historią. Podsumowanie roku 2019.
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

