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Ewangelia według św. Marka [Mk]
Księga Ewangelii według św. Marka, tak jak i pozostałe Ewangelie, nie zawiera
imienia autora / redaktora. Jednakże już najstarsza tradycja w Kościele (Papiasz początek
II w.) jednoznacznie przypisuje redakcję drugiej Ewangelii św. Markowi. O samym autorze wiemy stosunkowo dużo. Nosił on dwa imiona: Jan – Marek. Najprawdopodobniej
tak jak Szaweł – Paweł używał ich w zależności od środowiska, w którym przebywał;
wśród Żydów posługiwał się imieniem żydowskim Jan, wśród ludzi mówiących po grecku
imieniem greckim Marek. Był Żydem. Wiemy, że jego matka miała dom w Jerozolimie, w
którym zbierali się uczniowie Jezusa. Bardzo prawdopodobne, że w tym właśnie domu
miała miejsce ostatnia wieczerza. Marek bowiem opisał najwięcej szczegółów wieczernika. Św. Marek przez pewien czas towarzyszył św. Pawłowi w jego działalności misyjnej.
Potem współpracował z Piotrem w czasie jego pracy w Rzymie. Na prośbę chrześcijan z
Rzymu św. Marek spisał wspomnienia św. Piotra. W ten sposób powstała Ewangelia św.
Marka.
Jest ona najstarszą ze wszystkich czterech Ewangelii. Zapewne pierwsze jej szkice
powstały jeszcze za życia św. Piotra. Ostatecznie jednak zredagowana została po jego
śmierci ok. roku 64 ale przed rokiem 70, kiedy to Rzymianie spalili Jerozolimę i świątynię.
Treść Mk wyraźnie wskazuje, że była ona pisana z myślą o ludziach, którzy nie byli Żydami. Marek bowiem
bardzo skrupulatnie tłumaczy wszelkie słowa aramejskie pojawiające się w tekście jego dzieła. Wyjaśnia również
żydowskie zwyczaje, a o niektórych nie wspomina wcale. W stosunku do Mateusza i Łukasza znacznie mniej jest u
Marka cytatów ze Starego Testamentu, który mógł być mało znany ludziom, dla których pisał.
Ewangelia wg św. Marka wyróżnia się spośród wszystkich Ewangelii tym, że właściwie nie zawiera przemówień Pana Jezusa. Św. Marek skupił się na zapisie tego, co Pan Jezus zrobił. Opisuje wydarzenia z życia Jezusa od
chrztu w Jordanie do wniebowstąpienia. Nie ma u niego opisu dzieciństwa i młodości Pana Jezusa, bo temu nie towarzyszył św. Piotr, a sam Marek będąc w Rzymie nie mógł zapytać świadków tego czasu – Matki Bożej, czy innych,
którzy byli w Palestynie.
Św. Markowi, jako pierwszemu z Ewangelistów, zawdzięczamy stworzenie sposobu pisania relacji o Panu
Jezusie i Jego dziele. Tekst Ewangelii św. Marka odsłania, że św. Marek ułożył swój opis życia Pana Jezusa według
dwóch schematów geograficznego i teologicznego. Schemat geograficzny jest bardzo czytelny. Wstępem jest opis
wydarzeń wokół chrztu Pana Jezusa (Mk 1,1-13). Potem Marek opisuje wydarzenia jakie miały miejsce w Galilei (Mk
1,14-7,23). Następnie z Panem Jezusem wędrujemy na tereny Syrii i Iturei (Mk 7,24-9,50). Z kolei odbywamy drogę
do Jerozolimy (Mk 10). Następuje opis działalności Pana Jezusa w Jerozolimie (Mk 11-13). I wreszcie relacja wydarzeń paschalnych – męki, śmierci i zmartwychwstania (Mk 14-16). Drugi schemat który widzimy w Markowej EwanWspólnoty 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

gelii to schemat teologiczny. Jest to dwustopniowa odpowiedź na pytanie: „Kim jest Jezus?” Pierwsza część Ewangelii (rozdziały 1-8) ukazuje Jezusa, który nie chce być rozpoznany jako Mesjasz. W części drugiej (od 9 rozdziału do
końca) Pan Jezus już nic nie ukrywa – oczekuje, że ludzie rozpoznają w nim Mesjasza – Zbawiciela. Cała Ewangelia w
zaplanowanym przez św. Marka układzie ma czytelnika prowadzić do postawienia sobie samemu pytania „kim jest
Jezus?” i znalezienia na nie prawdziwej odpowiedzi: „Jezus jest Mesjaszem – Synem Bożym”.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą, 16.02.2020
W liturgii w tym tygodniu: w sobotę święto katedry św. Piotra.
W sobotę po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w sali oazowej
W niedzielę za tydzień Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca
Świętego Franciszka, Ojczyzny, Radia Maryja, TV Trwam i ich założyciela, Ofiarodawców oraz śp. Lilianny Nizio, założycielki naszego parafialnego koła.
Szopki, które brały udział w konkursie parafialnym ich autorzy mogą odebrać w czytelni szkoły nr 101.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a także te składane w kopertach i przesyłane na konto
parafii. Wszystkie te środki będą przeznaczone na inwestycje w naszym kościele.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 86 zaprasza na dzień otwarty we wtorek, 18 lutego,
od 17.00 do 18.30. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 101 zaprasza przedszkolaków wraz z rodzicami na dzień
otwarty pod hasłem „Karnawał na 101” w sobotę, 22 lutego, od 10.00 do 12.00. Szkoła Podstawowa z oddziałami
integracyjnymi nr 77 na os. Złotego Wieku, zaprasza na dzień otwarty w czwartek, 20 lutego, od 17.00 do 19.00.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A
kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła
ognistego. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie,
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". (Mt 5, 20-22.27-28.33-34a.37)
Swego czasu, a było to ok. 30 lat temu, natknąłem się na wystawę pod tytułem
„Historia tortur”. Dziś chyba byłoby to już nie do pomyślenia, aby ktoś organizował
taką ekspozycję. Jej oglądanie było tak trudnym doświadczeniem, że nie byłem w stanie
dojść do końca. I tylko jedna myśl mi towarzyszyła, co takiego jest w człowieku, że potrafi wymyślać tak wiele i tak strasznych sposobów, aby drugiemu człowiekowi zadać
śmierć. Dziś Jezus w Ewangelii zwraca naszą uwagę, że to nie jest odległe od nikogo z
nas. Najpopularniejszym bowiem sposobem zabijania drugiego człowieka jest nasze złe
słowo. W całej historii nie wykonano z pewnością tylu wyroków śmierci ilu ludziom odebrano życie przez złe słowo. Bądźmy szczerzy, my sami, swoim słowem zadajemy tortury, które są równie wymyślne,
jak te zadawane skazańcom przez katów w odległych wiekach. Niech nas ta świadomość skłania do nawrócenia w tej
dziedzinie, które wyraża się w odpowiedzialności za słowo.
Ks. Jerzy Czerwień
Dla mnie jest on wielki. Ojciec Święty Franciszek udzielił wywiadu na temat św. Jana Pawła II. W tych dniach
ukaże się on po polsku. Trzeba o tym głośno mówić. Wywiad o hańbie handlu ludźmi w naszych czasach.
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

