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Nowy Testament
W minionym tygodniu Księgą Proroka Malachiasza zakończyliśmy
omawianie Starego Testamentu. Dziś otwieramy Nowy Testament. Najpierw
krótkie wprowadzenie ogólne.
Dlaczego słowo Boga związane z Jezusem nazywa się Nowy Testament? Potocznie słowo testament kojarzy się z zapisem woli człowieka, komu ma być przekazane to, co posiada po jego śmierci. Kiedy jednak mówimy
o częściach Pisma Świętego to słowo testament odwołuje się do innego jego
znaczenia, a mianowicie „przymierze”. Historię zbawienia bowiem dzielimy
na dwa okresy: czas przygotowania i obowiązywania przymierza Pana Boga z
narodem Izraelskim oraz czas od zawarcia nowego przymierza pomiędzy
Bogiem a wszystkimi, którzy przyjęli Jezusa. Ten pierwszy okres nazywamy
Starym Przymierzem lub Starym Testamentem. Ten drugi Nowym Przymierzem – Testamentem. Podobnie nazywają się też zbiory ksiąg natchnionych
zapisanych w Starym i w Nowym Przymierzu.
Jedynym tematem całego Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. W
Starym Testamencie został on zapowiedziany, a Nowy Testament objawia
Go. On jest Synem Boga, który stał się człowiekiem, aby zbawić wszystkich
ludzi. On pouczył jaki jest naprawdę Bóg. Objawił prawdę o Trójcy Osób Bożych. A przez ofiarę z siebie złożoną na Krzyżu dał ludziom, którzy Mu uwierzą możliwość wejścia w rodzinę Bożą –
stania się dzieckiem Boga. To jest treścią całego Nowego Testamentu i wyłącznym przesłaniem każdej z jego ksiąg.
Każda na swój sposób przedstawia tę prawdę, czy to w całości, czy w poszczególnych jej aspektach.
Pan Jezus w czasie swojej publicznej działalności zgromadził wokół siebie duże grono uczniów. Pośród nich
ustanowił Dwunastu, którym powierzył zadanie strzeżenia wierności Jego nauczaniu. Uczniowie Jezusa zjednoczeni
wokół Dwunastu i Piotra jako głowy tego kolegium głosili prawdę o Jezusie. Najpierw nauczanie ewangelii dokonywało się ustnie. Jednak życie „wymusiło” konieczność zapisania prawdy o Jezusie. Dokonywało się to w miarę potrzeb. Najpierw św. Paweł i inni Apostołowie pisali natchnione listy do założonych przez siebie wspólnot, w których
przypominali im głoszoną wcześniej ustnie ewangelię. Potem zrodziła się potrzeba utrwalenia całościowego zapisu
życia i nauczania Pana Jezusa – tak powstały cztery księgi Ewangelii. Dodano do nich zapis początków działalności
Kościoła (Dzieje Apostolskie). Z natchnienia Ducha Świętego powstał jeszcze Księga Apokalipsy św. Jana, będąca
przesłaniem dla Kościoła na czasy ostateczne, czyli na całą historię od wniebowstąpienia Pana Jezusa do Jego powtórnego przyjścia w chwale. Koniecznie trzeba pamiętać, że wszystkie pisma tak Starego jak i Nowego Testamentu
zostały zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego. To Pan Bóg jest pierwszym autorem Pisma Świętego. Ludzie
Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Poradnia Życia Rodzinnego: czwartek 17.00-19.00 obok sali Duszpasterstwa Akademickiego Arka
Katechezy dla narzeczonych: 4 wtorki miesięcy parzystych 18.30-20.00 w sali nr 8
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Biblioteka parafialna: poniedziałek, środa, piątek 16.00-18.00
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 we wtorki o 18.00 w sali nr 8 lub 3
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali oazowej lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa oazowa: spotkania w piątki o 18.30 w „Dziupli” (sala oazowa 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 we wtorki i piątki o 16.30 w sali nr 5

byli Jego narzędziami. Tak jak we wszystkim, tak i w tej dziedzinie Pan Bóg zachował wielki szacunek dla człowieka i
dlatego ludzie, którzy spisali Księgi Biblii nie byli bezwolnymi narzędziami, ale prawdziwymi współpracownikami
Pana Boga w wiernym przekazaniu Jego przesłania.
Nowy Testament jest więc zbiorem 27 ksiąg, które Kościół przyjmuje jako objawione przez Boga a spisane
przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Wszystkie one powstały w drugiej połowie I wieku po Chrystusie i
być może w początkach wieku II. Zostały spisane w języku greckim, w popularnym wówczas jego dialekcie zwanym
koine. Redaktorami – autorami tych ksiąg są apostołowie Jezusa lub osoby bezpośrednio z apostołami związane.
Księgi Nowego Testamentu dzielą się na podobne grupy jak Stary Testament. Mamy więc: księgi historyczne:
Ewangelie i Dzieje Apostolskie; księgi dydaktyczne: Listy Apostolskie i księgę prorocką: Apokalipsę św. Jana.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą, 26.01.2020
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Tomasza z Akwinu, w piątek św. Jana Bosko.
Najbliższa sobota będzie pierwszą w lutym. O 8.00 Msza wotywna. Od 9.00 odwiedzimy chorych z komunią.
Za tydzień w niedzielę święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Na każdej Mszy Świętej
będzie obrzęd poświęcenia gromnic.
Za tydzień na Mszy Świętej o 11.00 będzie śpiewał nasz chór parafialny – Arka. Po Mszy Świętej chór da
koncert kolęd.
Dziś przy naszym kościele odbywa się kwesta na pomoc w leczeniu ciężko chorej Moniki.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia
Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:
"Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I
rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A
idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4, 12-23)
Na samym początku swojej publicznej działalności Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. Do nich dołączą wkrótce następni. Stworzy
On z nich grupę Dwunastu, którzy będą Mu towarzyszyć i którym będzie
powierzał zadania. Ich rola w czasie działalności Pana Jezusa będzie
ważna, ale tak naprawdę ich zadanie objawi się dopiero po odejściu Pana Jezusa z tego świata. Oni będą gwarantami prawdziwości przekazu
Jezusowej ewangelii następnym pokoleniom. Oni ją będą głosić. Ale jeszcze ważniejsze jest, że oni będą mieć za zadanie strzec jej autentycznej treści, aby nikt nie dodał ani nie ujął z niej nic. Jezusowa ewangelia jest bowiem drogą
zbawienia dla każdego człowieka i nic nie może w niej być zmienione. Ona jest skarbem danym nam przez naszego
Zbawcę. Ta wybrana przez Pana Jezusa Dwunastka przekazała swe zadanie następcom a ci kolejnym swym następcom, a ci kolejnym … I tak prawda ewangelii oraz Apostolska Tradycja dotarła do nas. I dziś na jej straży stoi kolegium biskupów zjednoczonych wokół następcy św. Piotra Apostoła, którym jest w naszym czasie papież Franciszek.
Ks. Jerzy Czerwień
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

