Biuletyn Informacyjny
Parafii Matki Bożej Królowej Polski
Nr 61, 05.01.2020, 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Podsumowanie roku 2019 w naszej parafii
Sakramenty i posługi
 Chrzest przyjęło 131 osób w tym 33 spoza naszej parafii. W tej liczbie jedna osoba dorosła pozostałe to dzieci
 Do pierwszej komunii przystąpiło 43 dzieci
 Bierzmowanie przyjęło 203 młodych
 Zawarto 19 małżeństw
 Pochowaliśmy 207 osób a ok. 20 parafian zostało pochowanych poza Krakowem
 Księża odwiedzali chorych z posługą sakramentalną w domach prawie 800 razy. Podobną liczbę wizyt złożyli
chorym szafarze nadzwyczajni komunii świętej udzielając komunii w niedziele w święta
 Sakrament chorych w domach przyjęło 100 osób a w kościele 600.
 Rozdaliśmy 300 000 komunii świętych
Duszpasterstwo
 Księża – przybył ks. Janusz Rabiniak, który po wakacjach podjął pracę kapelana w szpitalu im. Rydygiera.
 Siostry – przybyły we wspólnocie s. Dolorosa i s. Jolanta.
 Do istniejących grup i wspólnot dołączył Krąg Biblijny,
 Formuje się grupa Rycerzy Kolumba,
 A grupa modlitewna wspierająca kapłanów i siostry zakonne podjęła regularne spotkania przy parafii.
 Nowością jest też funkcjonująca od kwietnia kawiarnia i restauracja „Nadzieja” wpisująca się w nasze parafialne
duszpasterstwo.
Inwestycje w kościele
 Remont posadzki
 Remont ogrzewania
 Remont elewacji ściany zachodniej
Wykaz wydatków parafii
 Inwestycje i remonty:
 550 000 zł.
 do zapłacenia zostało 88 000 zł. za remont elewacji oraz 12 000 zł. za remont posadzki
 Bieżące utrzymanie kościoła i budynków parafialnych w tym roku wyniosło 850 000 zł. w tym na przykład:
 ogrzewanie: 154 000 zł.
 prąd: 85 000 zł.
 woda: 17 000 zł.
 śmieci: 16 000 zł.
 Pomoc potrzebującym: 20 000 zł.
 Wydatki na cele liturgiczne: 45 000 zł.
 Opłaty diecezjalne: 131 000 zł.
Poza ofiarami składanymi przez parafian i dobrodziejów na tacę, do kopert oraz na konto parafii otrzymaliśmy:
 Opłaty księży na utrzymanie na plebanii: 40 000 zł.
 Najem pomieszczeń dla kawiarni oraz czynsz z anten telefonii komórkowej przyniósł 80 000 zł.
W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać informację o przeznaczeniu ofiar składanych w kościele.
 Ofiary z tacy a także te składane w kopertach lub przesyłane na konto jak też środki uzyskane z najmu mogą być
przeznaczone wyłącznie na utrzymanie kościoła oraz infrastruktury i inicjatyw parafii, diecezji oraz całego Kościoła. Tych ofiar nie otrzymują księża.
 Utrzymanie księży stanowią:
 ofiary składane przy zamawiani intencji mszalnych
 te, które są składane za posługi kapłańskie takie jak chrzest, ślub czy pogrzeb,
 ofiary z wypominek za zamarłych
 część ofiar składanych przy okazji kolędy.
Za wszystkie te ofiary z całego serca dziękujemy w imieniu parafii a także w imieniu wszystkich księży.
Ks. Jerzy Czerwień

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 05.01.2020
Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to święto zobowiązujące w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie kadzidła i kredy.
Będzie je można otrzymać przed Mszą.
Jutro po Mszy Świętej o 11.00 rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę i wręczenie nagród. Będzie
ono mieć miejsce w kaplicy pojednania. Na antresoli naszego kościoła można oglądać konkursową wystawę szopek
przygotowanych przez dzieci z naszej parafii.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację Najdroższej Krwi w czwartek o 16.00. Stowarzyszenie
wraz ze Wspólnotą Duchowej Adopcji zapraszają na opłatek w niedzielę, 12 stycznia, na 17.00.
Za tydzień niedziela chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny obchód świąt Bożego Narodzenia.
Rodzina Radia Maryja zaprasza członków i przyjaciół w niedzielę za tydzień na spotkanie opłatkowe po Mszy
o 17.30. Będzie ono mieć miejsce w sali nr 4.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 we wtorek od 15.00: os. Jagiellońskie 29 (71-100), 30; Kazimierzowskie 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15,
 w środę od 15.00: os. Kazimierzowskie 2, 3, 4, 14, 19, 20, 21, 26, 27
 w czwartek od 15.00: os. Kazimierzowskie 24, 25, 29(1-137), 31, 32, 33
 w piątek od 15.00: os. Kazimierzowskie 18(1-269), 29(138-368), Niepodległości 3a
 w sobotę od 9.30: os. Kazimierzowskie 7, 18(270-368); Niepodległości 11, 16, 17, 18

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez
Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością,
lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na
świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten,
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który
jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. (J 1,1-18)
Trudno może nam to pojąć, że Syn Boży jest równocześnie nazywany Słowem Boga.
Dlaczego tak dziwnie pisze św. Jan Ewangelista. Może łatwiej to zrozumiemy, gdy pomyślimy tak: Jeśli chcemy podkreślić, że coś obiecujemy komuś na serio to mówimy „daję ci słowo”. No właśnie. Święty Jan we wstępnym rozdziale Ewangelii, który dziś czytamy na Mszy, pisze, że Bóg też dał
nam swoje Słowo. Obiecał coś absolutnie i na pewno. Tym najpewniejszym słowem obietnicy jest Jego Syn. On jest
gwarancją naszego zbawienia. Sam dał się cały, abyśmy mogli być zbawieni.
Ks. Jerzy Czerwień
Bądźcie wolni jak orły. Co Prymas Wyszyński mówił Polakom o wolności. Bóg wierzy w Piotra. O krytyce papieża i nowych reformatorach Kościoła. Perspektywa Stanisławy. Świadectwo cudu 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; Telefon do zakrystii: 12 649 52 25; Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Ks. J. Czerwień
12 68 08 204
Ks. J. Zieliński
12 68 08 205
Ks. K. Biros
12 68 08 206
Ks. T. Grzesiak
12 68 08 207
Ks. W. Kądziołka
12 68 08 208
Ks. S. Kostecki
12 68 08 210
Ks. A. Trzaska
12 68 08 212
Ks. M. Kania
12 68 08 213
Ks. B. Mosur
12 68 08 215
Ks. J. Rabiniak
12 68 08 216
ks. J. Mieczkowski 12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

