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Nr 7, 21.10.2018, 29 niedziela zwykła
Prezentacja Grup i Wspólnot w naszej parafii
Wspólnota „Oaza Rodzin”
Grupa rodzin, które pragną wspierać się w życiu wiarą i dążeniu do świętości
drogą pogłębiania więzi małżeńskiej i troską wychowawczą wobec swoich dzieci.
Wspólnota spotyka się raz w miesiącu. Spotkanie rozpoczyna się od półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele. Potem w sali parafialnej nr 8 dzielimy się słowem Bożym i doświadczeniami życia. Spotkania zwykle odbywają się w niedziele. Jednakże każdy termin jest umawiany. Informację o dacie
można znaleźć na stronie internetowej parafii lub zapytać ks. proboszcza.
Zespół Studyjny
Zespół Studyjny w naszej parafii ma wielką i doniosłą tradycję. Od ponad 40 lat spotykają się regularnie osoby pragnące wspólnie analizować dokumenty nauczania Kościoła. Początkiem tego zespołu jest czas Synodu Krakowskiego, który został zwołany jeszcze przez Karola Wojtyłę jako biskupa Krakowa, a zakończył go już jako papież
Jana Paweł II w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. W naszej parafii jak we wszystkich wówczas parafiach diecezji krakowskiej powstał zespół synodalny, który brał aktyny udział w pracach synodu. Po jego zakończeniu członkowie zespołu postanowili kontynuować swoją pracę. I tak po dziś dzień regularnie każdego tygodnia spotyka się grupa osób zaangażowanych w studiowanie magisterium Kościoła.
Zespół Studyjny w czwartki o 17.00 w sali nr 3. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.
Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej
Drugi rok funkcjonuje w naszej parafii Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej. Jest to forma katechezy dla dorosłych. Grupa ma charakter otwarty. Spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej czyli ok.
18.40. Każdy czwartek miesiąca ma określony temat. I tak w pierwsze czwartki miesiąca podejmowany jest wykład
Pisma Świętego; w drugie czwartki wykład Katechizmu Kościoła Katolickiego; w trzecie historia Kościoła; w czwarte
jest modlitwa słowem Bożym; a jeśli jest piąty czwartek w miesiącu to spotkanie ma charakter pytań i odpowiedzi.
Zasadniczo spotkania mają miejsce w sali nr 8. Wyjątkiem jest czwarty czwartek miesiąca – modlitwa słowem Bożym odbywa się w kaplicy pojednania. Grupa jest otwarta i zaprasza wszystkich. Nie ma też konieczności uczestnictwa w każdym spotkaniu – można wybrać tylko interesujące wątki.
Chór Parafialny „Arka”
Jedną z najdłużej funkcjonujących grup naszej parafii jest Chór Parafialny „Arka”. Swoją obecnością i śpiewem wspomaga on przeżywanie najważniejszych uroczystość kościelnych i parafialnych. Poza występami życie chóru opiera się na regularnych próbach, które odbywają się co tydzień w poniedziałki o 18.00 w sali nr 8. Chór serdecznie zaprasza każdego, kto chciałby dołączyć. Pani dyrygent pomoże ocenić możliwości danej osoby a na próbach wyćwiczyć głos i słuch.
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Zasadniczym celem Koła Przyjaciół Radia Maryja jest wspieranie i organizowanie pomocy dla Radia Maryja i
dzieł przy nim powstałych. Członkowie koła spotykają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o
17.30, która jest sprawowana w intencjach proponowanych przez Koło. Po Mszy Świętej odbywa się spotkanie formacyjne w sali nr 4. Poza tym w tej samej sali członkowie Koła podejmują dyżury w niedziele i środy 10.30-12.00.
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 czwartki o 17.00 w sali nr 3
Chór parafialny: próby w poniedziałki 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

Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Osoby podejmujące wielkie dzieło adopcji duchowej dziecka poczętego spotykają się na modlitwie raz w miesiącu – w trzecią sobotę miesiąca. O godzinie 10.00 podejmują adorację Najświętszego Sakramentu w grocie i potem uczestniczą we Mszy o godzinie 11.00 w której polecana jest zawsze intencja duchowej adopcji.
Sama duchowa adopcja polega na zobowiązaniu się do codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca w intencji
adoptowanego duchowo dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Uroczyste rozpoczęcie duchowej adopcji
w naszej parafii ma miejsce zawsze w Niepokalane Poczęcie NMP (8 XII) oraz w Zwiastowanie Pańskie (25 III).
Ogłoszenia duszpasterskie na 29 niedzielę zwykłą, 21.10.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Jana Pawła II.
Dziś o 14.00 spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii. Zachęcamy do udziału rodziny pragnące tworzyć środowisko wiary i umacniać swe życie rodzinne. Spotkanie rozpocznie się adoracją Najśw. Sakramentu w Grocie.
W poniedziałek o 18.00 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na Mszę Świętą za całą naszą parafię w dniu
wspomnienia św. Jana Pawła II.
Kiermasz strojów komunijnych odbędzie się w środę o 18.00 (po różańcu) w sali nr 7. Zapraszamy tych, którzy
strój komunijny chcieliby sprzedać oraz rodziców dzieci klas III, którzy chcą kupić strój używany.
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.
W najbliższą sobotę rozpoczyna się kurs nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Serdecznie zapraszamy
mężczyzn, którzy chcieliby podjąć się takiej posługi w naszej parafii, aby zgłosili się do ks. proboszcza.
W kancelarii przyjmujemy już wypominki za zmarłych. Dziś i w przyszłą niedzielę można również składać wypominki w kancelarii po Mszach do południa.
Nasza parafia planuje zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej od 15 do 22 maja przyszłego roku. Program
pielgrzymki można znaleźć na plakacie w gablocie oraz na ulotkach w Grocie Matki Bożej. Zapisy u Siostry w kancelarii parafialnej. Odpowiedzialny za pielgrzymkę jest ks. Michał Kania.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone dziś na tacę jak też za te składane w kopertach i przesyłane
na konto parafialne. Wszystkie one zostaną przeznaczone na inwestycje w naszej parafii. Składka w niedzielę za tydzień będzie przeznaczona na budowę kościoła w Woli Zachariaszowskiej.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jańskiego na os. Niepodległości zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym oraz ich rodziców na bezpłatne zajęcia w każdy czwartek o 17.30. Szczegółowy program tych zajęć jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Najbliższe mają tytuł: Jak to działa, czyli czary mary dla dzieci.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz
Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało
przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli
oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł
do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu". (Mk 10, 35-45)
W najnowszym numerze „Gościa”: Zbezczeszczenie. Czym jest świętokradcze przyjęcie komunii świętej. Pieczęć.
Rozmowa z Antoniną Krzysztoń o życiu i prawdziwym nawróceniu. Tajemnica rosyjskiego wywiadu.
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

