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Ewangelie
Pierwsza grupa pism Nowego Testamentu to ewangelie. Samo słowo
ewangelia jest starsze niż chrześcijaństwo. W języku greckim [euangelia] oznacza „dobre wieści”. Faktycznie używano tego rzeczownika na określenie prezentu jaki otrzymywał posłaniec przynoszący pomyślna nowinę, albo na zapowiedź
przybycia władcy do miasta, która to wizyta zawsze wiązała się z darami od panującego. W opowieściach o działalności Pana Jezusa zapisanych w języku greckim tego terminu użyli redaktorzy na określenie zasadniczego przesłania z jakim
zwracał się do ludzi Pan Jezus. Ogłaszał On ewangelię, czyli dobrą nowinę, że
przybył od Boga, aby przynieść ludziom zbawienie. W pierwszym więc rzędzie
słowo ewangelia oznacza nauczanie Pana Jezusa i jest ona jedna. Jest jednak drugie znaczenie tego słowa w Nowym Testamencie i oznacza specyficzny gatunek literacki – opowieść o życiu, działalności i nauczaniu Pana Jezusa.
W tym znaczeniu ewangelii może być wiele – cztery należą do Nowego Testamentu, ale są jeszcze inne podobne
dzieła, które do Pisma Świętego nie należą, bo nie zostały natchnione przez Ducha Świętego, ale są też opowieściami o Jezusie (np. Ewangelia Piotra, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Marii Magdaleny i in.).
Mamy cztery Ewangelie, które są jakby czterema spojrzeniami na Pana Jezusa. Każde spojrzenie jest inne,
ale Pan Jezus jest ten sam. Pomiędzy Ewangeliami nie ma sprzeczności, ale one uzupełniają się. Żadna z Ewangelii,
ani wszystkie razem nie opisują wszystkich szczegółów życia i nauczania Pana Jezusa. Podają jednak to, co Pan Bóg
chciał nam przekazać. Są one podstawą naszej wiary. Ich zasadniczym celem jest obudzenie wiary w słuchaczach i
umocnienie jej u tych, którzy już uwierzyli. Ewangelie różnią się między sobą, bo każdy z ich redaktorów – autorów
był inny i każdy pisał dla swojej wspólnoty, uwzględniając jej specyficzne potrzeby.
Koniecznie trzeba nam jeszcze uwzględnić w naszej refleksji nad Ewangeliami historię ich redakcji. Żadna z
Ewangelii nie jest zapisem kronikarskim. Żadna nie została spisana „na żywo”. Wszystkie one powstały kilkadziesiąt
lat po Jezusie. Najpierw bowiem nauczanie Pana Jezusa było przez Apostołów i innych uczniów przekazywane ustnie. Dopiero kiedy pokolenie naocznych świadków nauczania Pana Jezusa odchodziło z tego świata a równocześnie
przybywało wspólnot chrześcijańskich w różnych rejonach zaczęto spisywać historię życia i treść nauczania Jezusa.
Pierwsza powstała Ewangelia wg św. Marka. Została ona zredagowana przed rokiem 70. W latach 70 lub 80 ostatecznie zredagowano Ewangelie wg św. Mateusza i Łukasza. Jako ostatnia została zredagowana Ewangelia wg św.
Jana i było to ok. roku 100 po Chrystusie.
Koniecznie trzeba jeszcze pamiętać, że wszystkie Ewangelie zostały spisane w języku greckim, choć Pan Jezus nauczał po aramejsku. Ewangeliści pisali po grecku, gdyż ten język był powszechnie zrozumiały. Wymagało to
jednak od nich przekładu nauczania Pana Jezusa, a dla Ewangelistów (poza św. Łukaszem) grecki nie był językiem
ojczystym.
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

Ogłoszenia duszpasterskie na Święto Ofiarowania Pańskiego, 02.02.2020
W liturgii w tym tygodniu: we środę św. Agaty, w czwartek św. Męczenników Japońskich.
Od jutra do soboty 22 lutego Msze Święte w dzień powszedni będą celebrowane w kaplicy pojednania. W
niedziele Msze Święte będą celebrowane w kościele.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na Mszę Świętą z okazji 215 rocznicy urodzin św. Marii de Mattias.
Będzie ona we wtorek o 18.00. Po Mszy Świętej spotkanie z możliwością dołączenia do Stowarzyszenia.
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. dodatkowe Msze Święte w piątek o 16.00 i 17.00.
Rodzina ciężko chorej Moniki składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak hojnie wsparli jej leczenie w zeszłotygodniowej kweście.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem
Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus,
aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka
dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach
dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do
Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a
łaska Boża spoczywała na Nim. (Łk 2, 22-40)
„Rodzice nie rozumieli”. „A dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a
łaska Boża spoczywała na Nim”. Te dwa zdania każą się nam zastanowić nad treścią dzisiejszego
święta. One mówią nam wyraźnie, że nawet w Najświętszej rodzinie trzeba było czasu aby pojąć
dzieła dokonywane przez Boga. A Boży Syn wcielony potrzebował czasu, aby rosnąć i dorastać
jako człowiek. To zaskakuje. Przecież dla nas świętość wydaje się być czymś co nie wymaga żadnej
korekty, jest od razu doskonałe. A tu najświętsi z ludzi Maryja i Józef nie rozumieją i długo będą jeszcze się zmagać
ze swoim powołaniem rodziców Zbawiciela. To wcale nie oznacza, że byli nieodpowiedni. To tylko pokazuje, że byli
prawdziwymi ludźmi. Dotkniętymi ludzką ograniczonością, ale dzięki zaufaniu Panu Bogu byli najświętszymi z nas.
Jeszcze mocniej podkreśla to fakt, że Pan Jezus także podporządkował się prawu ludzkiego rozwoju. On też jako
człowiek się rozwijał. To wielka pociecha dla nas. I my choć jesteśmy tylko słabymi ludźmi możemy się rozwijać. Nie
słabość nas określa, ale zdolność do nabierania dojrzałości, do wzrastania. Ważne jest tylko jedno, aby ofiarować
się Panu Bogu. Jemu zaufać i pozwolić się prowadzić.
Ks. Jerzy Czerwień
Naród obłoku. Rozmowa na temat życia zakonnego. Czas milczenia? Jak rozumieć karę dla prof. Ewy Budzyńskiej za powiedzenie niewygodnej prawdy. Nikt nie chce ustąpić. Dyskusja o praworządności w Polsce.
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

