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Ewangelia według św. Mateusza [Mt]
Pierwsza księga Nowego Testamentu, to Ewangelia według św. Mateusza. Określenie „wg.
św. Mateusza” informuje nas, kto jest redaktorem tej księgi. Gdy jednak czytamy tekst księgi
nie odnajdziemy w nim informacji, kto ją spisał. Skąd więc wiemy, że to właśnie św. Mateuszowi zawdzięczmy tę wersję Ewangelii Pana Jezusa. Najstarszy dokument, który mówi, że
pierwsza Ewangelia została spisana przez nawróconego celnika Mateusza, to świadectwo
Papiasza z pierwszej połowy II wieku. Jest to poświadczenie bardzo wczesne i przez to pewne. Tekst Ewangelii pośrednio potwierdza autorstwo, gdyż wyjątkowo dużo w tej właśnie
ewangelii precyzyjnych określeń dotyczących pieniędzy, a na tym Mateusz jako poborca podatków znał się najlepiej z całego grona uczniów Jezusa. Także szczególnie mocne nastawienie polemiczne wobec faryzeuszów może być echem trudnych relacji jakie były między faryzeuszami a celnikami.
Ostateczna redakcja Ewangelii wg św. Mateusza nastąpiła pomiędzy rokiem 80 a 90. Na to wskazuje bardzo
precyzyjny rozbudowany zapis proroctwa Pana Jezusa o zburzeniu Jerozolimy. Jest on tak dokładny, że można przypuszczać, iż św. Mateusz widział Jerozolimę w gruzach i spaloną świątynię, które to wydarzenie miało miejsce
w roku 70.
W tekście Ewangelii możemy też odkryć, że była ona adresowana do wspólnoty chrześcijan pochodzenia
żydowskiego. Księga bowiem choć napisana jest w języku greckim to jednak często używa zwrotów hebrajskich lub
aramejskich i nie tłumaczy ich, bo czytelnicy rozumieli bez tłumaczenia poszczególne słowa hebrajskie, choć na co
dzień zapewne mówili już po grecku. Wiele też jest w Ewangelii św. Mateusza odwołań do zwyczajów żydowskich
i również w tym wypadku są one traktowane jako oczywiste – autor nie tłumaczy ich.
Cała księga ma bardzo precyzyjny plan. Jest ona oparta na pięciu wielkich mowach Pana Jezusa. Pierwsza z
tych mów to Kazanie na Górze (Mt 5 – 7); druga to Mowa Misyjna (Mt 10); trzecia to zbiór przypowieści o tajemnicy Królestwa Bożego (Mt 13); czwarta Mowa Eklezjalna, w której Pan Jezus tłumaczy jak ma funkcjonować założony
przez Niego Kościół (Mt 18) i ostatnia – piąta, to Mowa Eschatologiczna traktująca o czasach ostatecznych (Mt 24 –
25). Każda mowa na krótkie wprowadzenie a wszystkie kończą się prawie identyczną formułą (Mt 7,28; 11,1; 13,53;
19,1; 26,1). Ta liczba pięciu mów, nie jest przypadkowa. Te pięć mów Pana Jezusa jest jak pięć Ksiąg Prawa Mojżeszowego – Tory, najważniejszej części Starego Testamentu. Święty Mateusz porządkując w ten sposób swoją Ewangelię chce pokazać jej czytelnikom, że Pan Jezus ogłasza Nowe Prawo, które będzie podstawą Nowego Przymierza i
Nowego Ludu Bożego. Jest więc Pan Jezus Nowym Mojżeszem – prawodawcą i ojcem Nowego Naroku Wybranego.
Pomiędzy mowami zapisanymi przez św. Mateusza rozgrywają się wydarzenia działalności publicznej Pana
Jezusa. W tych dziełach Pan Jezus jest ukazany przez Ewangelistę jako Mesjasz – Syn Boży. Pan Jezus dokonuje znaków, które świadczą o jego Mesjańskiej godności. Działa cuda, które w Starym Testamencie były zapowiedziane
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

jako znaki nadejścia obiecanego Zbawiciela – uwolnienie od zła, uzdrowienie z chorób, otwarcie oczu ślepych i uszu
głuchych, wskrzeszenie umarłych.
Skoro Pan Jezus takie dzieła pełni wszyscy powinni rozpoznać w Nim obiecanego Mesjasza i pójść z nim. Tak
się jednak nie dzieje, gdyż wielu ludzi ma serca zatwardziałe grzechem obłudy. Najwyraźniejszym przykładem takich
właśnie ludzi są faryzeusze. Św. Mateusz bardzo mocno akcentuje polemikę Pana Jezusa z faryzeuszami. Ukazuje ich
jako główną przyczynę niewiary współczesnych Jezusowi.
Cała Ewangelia wg św. Mateusza jest zamknięta klamrą opisu dzieciństwa Jezusa z jednej i Jego męki, śmierci i zmartwychwstania z drugiej strony. Te dwie części stanowią jakby osobne dzieła w całości Ewangelii. Tak oto
przedstawia się przemyślana i kunsztowna kompozycja dzieła św. Mateusza – jego doświadczenia spotkania z Jezusem i przesłania Jezusa dla swych uczniów.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą, 09.02.2020
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek NMP z Lourdes, w piątek św. Cyryla i Metodego.
Msze Święte w dni powszednie będą celebrowane w kaplicy pojednania do soboty 22 lutego. W niedziele
i soboty wieczorem Msze będą w kościele.
We wtorek wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to dzień chorych. W naszym kościele na Mszy Świętej o 11.00
będziemy udzielać wszystkim doświadczającym choroby sakramentu namaszczenia. Z tej racji Msza Święta we wtorek o 11.00 będzie celebrowana w kościele.
W piątek spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII. Zapraszamy na Mszę Świętą o 18.00 i na katechezę po niej. Zarówno Msza jak i katecheza będą mieć miejsce w kaplicy pojednania.
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższą sobotę o 10.00 i ma Mszę Świętą o 11.00, które będą ofiarowane w intencji obrony życia ludzkiego.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z cacy za tydzień będzie przeznaczona w całości na inwestycje
w naszym kościele.
Gościmy dziś w naszej parafii Kamila Radzimowskiego grającego na duduku ormiańskim sprzed 3 tys. lat.
Przy głównym wyjściu z kościoła jest możliwość nabycia płyty CD z utworami artysty.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". (Mt 5, 13-16)
Pan Jezus wybrał dwa znaki: światło i sól, aby przez nie wskazać swym uczniom, jaka jest ich rola
wobec świata, czyli wobec tych wszystkich, którzy nie znają Boga. Co łączy te dwa znaki – światło i sól?
Tak światło jak i sól zwracają na siebie uwagę. Obydwa nie pozwalają przejść obok siebie obojętnie.
Obydwa też mają wieloznaczne działanie. Z jednej strony pozytywne: światło pozwala widzieć i daje ciepło; sól dodaje smaku i konserwuje. Z drugiej jednak strony światło odsłania nie koniecznie wygodne
szczegóły i może spowodować pożar; sól zaś, gdy nią posypiemy ranę wywołuje ból. Pan Jezus używając
tych symboli chce podkreślić, że Jego uczniowie zawsze będą wywoływać reakcję w świecie i będzie ona u jednych
pozytywna, a u innych negatywna. Temu nie należy się dziwić ani tym gorszyć. Trzeba jedynie być sobą – chrześcijaninem
Ks. Jerzy Czerwień
Przeszłość rządzi światem. Błędy polskiej polityki historycznej. Pokój nauczycielski. Czy św. Jan Paweł II zostanie ogłoszony Doktorem Kościoła? Wejściówka do nieba. Czym są i skąd się wzięły Msze Gregoriańskie?
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

