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Ewangelia według św. Łukasza [Łk]
Omówiliśmy już dwie Księgi Ewangelii zawarte w Nowym Testamencie. Dziś
trzecia – Ewangelia według św. Łukasza. Ostatnia z „ewangelii synoptycznych” czyli
tych, które są podobne (gr. synopsis – patrzenie razem). Zostanie nam jeszcze Ewangelia wg św. Jana, która wyraźnie ma inny kąt spojrzenia na Jezusa.
Redaktorem trzeciej Księgi Ewangelii jest św. Łukasz. Potwierdzają to najstarsze dokumenty mówiące o autorach Nowego Testamentu (tzw. Fragment Muratoriego z
połowy II wieku i św. Ireneusz z Lyonu u końca II wieku). Św. Łukasz był z pochodzenia pół-Żydem pół-Grekiem, ale wychowanym w kulturze greckiej. Pochodził z Antiochii. Z zawodu był lekarzem. W
swym rodzinnym domu spotkał św. Pawła, matka bowiem św. Łukasza, która była Żydówką i wcześniej przyjęła wiarę w Jezusa, wynajęła pokój św. Pawłowi, gdy przybył on do Antiochii. Przez Pawła św. Łukasz poznał prawdę o Jezusie. Przyjął chrzest i stał się towarzyszem misyjnej działalności Apostoła. Był z nim aż do jego męczeńskiej śmierci
w Rzymie. Po śmierci Pawła zgodnie z poleceniem Apostoła udał się do Grecji gdzie pełnił funkcję lidera wszystkich
Kościołów chrześcijańskich założonych przez św. Pawła. Poniósł śmierć męczeńską w latach 80-tych I wieku.
Św. Łukasz swe dzieło spisywać zaczął najpewniej jeszcze za życia św. Pawła. Jednak ostateczna redakcja
została dokonana w latach 70-tych a może nawet 80-tych I wieku. Św. Łukasz korzystał z wielu źródeł przy pisaniu
swej opowieści o Jezusie. Znał z całą pewnością Ewangelię wg św. Marka. Korzystał też ze spisanych w Palestynie
mów Pana Jezusa, który to zbiór nie zachował się, ale znajduje swoje odbicie w Łk i Mt. Miał też dostęp do wspomnień Matki Bożej – wielu przypuszcza, że osobiście z Nią się spotkał i owoce ich rozmów utrwalił w opisie dzieciństwa Pana Jezusa. Poza tym musiał jeszcze mieć inne dane o Jezusie, które tylko on spośród Ewangelistów znał.
Warto pamiętać, że św. Łukasz nie spotkał Pana Jezusa nauczającego. On poznał Jezusa dopiero kilkanaście lat po
Wniebowstąpieniu dzięki nauczaniu św. Pawła. Nie potrafimy z całą pewnością odkryć, kto przekazał św. Łukaszowi
te informacje, które znajdują się tylko w jego Ewangelii. Być może były to relacje, które najpierw uzyskał św. Paweł,
a potem przekazał je św. Łukaszowi – jednemu ze swych sekretarzy. Wiemy natomiast, że te specyficznie Łukaszowe wątki Ewangelii to nauczanie o miłosierdziu, wybaczeniu, łagodności Jezusa względem grzeszników oraz o Jezusowej trosce o chorych. Tylko św. Łukasz zapisał bowiem: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o marnotrawnym synu, o nieuczciwym zarządcy, o bogaczu i Łazarzu, o faryzeuszu i celniku; historię nawróconej grzesznicy, Zacheusza, nawrócenie dobrego łotra; wskrzeszenie młodzieńca z Naim, uzdrowienie pochylonej kobiety i chorego na
wodną puchlinę, oczyszczenie dziesięciu trędowatych. Ze względu na te właśnie specyficzne fragmenty nazywa się
Ewangelię św. Łukasza Ewangelią Miłosierdzia.
Koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć, że inną cechą charakterystyczną Łk jest nastawienie misjonarskie.
Św. Łukasz ukazuje Pana Jezusa jako misjonarza, który sam idzie i głosi Ewangelię a swych uczniów przygotowuje do
podjęcia tego samego zadania. To głoszenie Ewangelii ma objąć cały świat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
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

Ewangelia Łukaszowa ma dalszy ciąg – są to Dzieje Apostolskie. Oba te dzieła były pisane przez św. Łukasza jako jedna całość. Najpierw ukazał Jezusa jako Mistrza apostołów-misjonarzy a potem ich samych realizujących polecone im
dzieło.
Warto jeszcze dodać, że Łk jest Ewangelią szczególnie podkreślającą rolę kobiet w środowisku Jezusa i w
Kościele. W niej też znajdziemy najobszerniejsze nauczanie o modlitwie.

Ogłoszenia duszpasterskie na VII Niedzielę Zwykłą, 23.02.2020
Od dziś Msze Święte i nabożeństwa w dni powszednie na powrót będą celebrowane w kościele i grocie a nie
w kaplicy pojednania.
Dziś Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30.
Dziś ostatnia niedziela przed wielkim postem. Jutro i we wtorek zapraszamy serdecznie na czterdziestogodzinne nabożeństwo w intencji dobrego przeżycia wielkiego postu, prawdziwego nawrócenia, owocnych rekolekcji
wielkopostnych. Od 8.30 do 18.00 będziemy adorować Pana Jezusa w kościele. Msza Święta o 11.00 będzie celebrowana przy głównym ołtarzu. O 17.30 odprawimy nieszpory przed Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W środę Popielec. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 16.00;
18.00 i dodatkowo o 19.00. W Popielec obowiązuje post ścisły.
W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży.
Za tydzień pierwsza niedziela wielkiego postu. Już dziś zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o
16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach będzie Msza Święta.
Ksiądz Michał organizuje trzydniową pielgrzymkę na beatyfikację kard. Wyszyńskiego w dniach 5-7 czerwca.
W programie poza Mszą beatyfikacyjną odwiedziny Zuzeli – miejsca narodzin kard. Wyszyńskiego oraz sanktuariów
w Kodniu i Sokółce. Szczegółowy program w gablocie parafialnej oraz na ulotkach w grocie i na stoliku z gazetami.
Zapisy u siostry w kancelarii parafialnej.
Polski Czerwony Krzyż – Punk Opieki nad Chorym w Domu „Nowa Huta” na os. Kolorowym 21 poszukuje
osób do pracy w charakterze opiekuna. Szczegóły na plakacie przed kościołem.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano:
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski". (Mt 5, 38-48)
Konsekwentna miłość przyjaciół i najbliższych jest trudnym wyzwaniem. To wielka sprawa,
aby wytrwać, aby nie zawieść. Pan Jezus wzywa nas do miłości nieprzyjaciół. To wyzwanie nieskończenie trudniejsze. Pan Jezus musi bardzo w nas wierzyć. O wiele bardziej niż my sami w siebie. Ks. Jerzy Czerwień
Przeinformowani. Nadmiar informacji, które otrzymujemy może prowadzić do zaburzeń. Cztery marzenia
Franciszka. Recenzja adhortacji papieskiej po synodzie na temat Amazonii.
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

