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Ewangelia według św. Jana
W naszych rozważaniach o księgach Nowego Testamentu czas na wprowadzenie do
Ewangelii według św. Jana. Jest ona czwartą relacją o życiu i dziele Jezusa. Wyraźnie odbiega
stylem od pozostałych trzech. Od początku w Kościele autorstwo czwartej Ewangelii przyznawano św. Janowi – jednemu z pierwszych uczniów Jezusa. Tradycję tę potwierdzają najstarsze dokumenty mówiące o autorstwie pism Nowego Testamentu: św. Ireneusz z Lyonu, św. Klemens
Aleksandryjski, tzw. Kanon Muratriego. W samej jednak Ewangelii nie ma mowy, kto jest jej autorem. Jest jedynie sugestia, że jest nim umiłowany uczeń, ale nie jest on wprost utożsamiony z
Janem. Wszystko wskazuje na to, że św. Jan świadomie ukrył swoje autorstwo, zasłaniając się
pseudonimem umiłowanego ucznia, aby w ten sposób zachęcić czytelników swego dzieła do
podstawienia siebie pod symboliczną postać ucznia umiłowanego.
Ewangelia wg św. Jana jest zapisana w języku greckim, jak cały Nowy Testament. Jednak jej styl literacki
zdradza wyraźnie, że dla autora językiem ojczystym był aramejski, a greka jedynie językiem wyuczonym.
Tekst Ewangelii Janowej dzieli się zasadniczo na dwie części: 1. Objawienie się Jezusa Żydom poprzez znaki
(do rozdziału 12). 2. Nauczanie skierowane do uczniów (od rozdziału 12 do końca). W pierwszej części Pan Jezus
nauczając zbliża się coraz bardziej do Jerozolimy. Równocześnie z tym jego przychodzeniem do świętego miasta
atmosfera wokół Pana Jezusa gęstnieje. Pod koniec części pierwszej widać już wyraźnie otwarty konflikt Jezusa z
Żydami zwł. związanymi ze świątynią. Część druga to nade wszystko wydarzenia Męki Pańskiej. W niej dominującą
rolę odgrywa rozbudowany opis Ostatniej Wieczerzy. Jezus w jej trakcie wygłasza długą mowę do uczniów, która
zawiera właściwie całe nauczanie mające uformować uczniów. Potem następuje szczegółowy opis Męki Pańskiej
oraz relacja o zmartwychwstaniu i spotkaniach Jezusa zmartwychwstałego z uczniami.
Można postawić uzasadnione pytanie dlaczego styl Ewangelii wg św. Jana tak mocno odbiega od stylu
Ewangelii synoptycznych (Mt, Mk, Łk)? Wydaje się, że odpowiedź zawiera się w dwóch faktach. Po pierwsze Ewangelia Janowa powstała najpóźniej – pod koniec I lub na początku II wieku po Chrystusie. Był to czas, kiedy Ewangelie
synoptyczne były już rozpowszechnione i dobrze znane. Z tej racji św. Jan traktował swoje dzieło jako pewne uzupełnienie wcześniejszych świadectw o Jezusie. Nie musiał już opisywać faktów, ale mógł ukazać głębię wydarzeń.
Po drugie wydaje się, że Ewangelia wg św. Jana ma wyjątkowo osobisty charakter. Jej styl przypomina głęboką rozmowę w wąskim gronie bliskich sobie osób. To może wskazywać, że o ile Ewangelie synoptyczne były pisane jako
oficjalne dokumenty dla wspólnot Kościelnych, to Ewangelia Janowa mogła być zapisem rozmów św. Jana z gronem
bliskich, dobrze znanych osób.
Wszystko to sprawia, że Ewangelia Janowa przemawia z niezwykłą głębią. Niestety miejscami utrudnia zrozumienie tekstu nam, którzy jesteśmy odlegli od tamtej epoki, jej realiów a zwłaszcza symboli łatwo rozumianych
przez osoby bliskie św. Janowi.
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 I Niedzielę Wielkiego Postu, 01.03.2020
Decyzją Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego ks. Tomasz Grzesiak, pełni od dziś posługę kapelana w
nowym szpitalu uniwersyteckim w Prokocimiu. Nie ma go już w szpitalu im. Rydygiera i w naszej parafii. Bardzo
dziękujemy ks. Tomaszowi za 11 lat posługi wśród nas i życzymy mu Bożej opieki w nowych zadaniach.
Dziś i we wszystkie niedziele wielkiego postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza Święta bez kazania.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W piątek
spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu nie będzie dodatkowych Mszy Świętych. Zapraszamy na
Drogę Krzyżową o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży. Także w piątek spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII. Zapraszamy na Mszę o 18.00 i spotkanie po niej.
Ponawiamy informację o pielgrzymce na beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Szczegółowy program w gablocie
parafialnej oraz na ulotkach w grocie i na stoliku z gazetami. Zapisy u siostry w kancelarii parafialnej. Mamy też kilka
wolnych miejsc na pielgrzymkę do Fatimy końcem kwietnia. Szczegółowych informacji udziela ks. Michał Kania.
Parafia MB Pocieszenia zaprasza na wieczór uwielbienia z udziałem Marii Vadii w najbliższą środę o 18.00.
Duszpasterz Małżeństw Niesakramentalnych w naszej diecezji zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które
odbędą się w dniach 9 – 11 marca, o 19.00, w kościele na Wzgórzach Krzesławickich. Szczegóły na plakacie.
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 na os. Sportowym 28 zaprasza na dzień otwarty w najbliższą sobotę od 9.00
do 13.00. Szkoła kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegóły na plakacie.
Duszpasterstwa Akademickie Krakowa organizują kajakowy „Spływ Stulecia” na pamiątkę 100lecia urodzin
św. Jana Pawła II. Szczegóły na plakacie i ulotkach.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o odpis 1% podatku na rzecz swych podopiecznych: chorych, starszych, niepełnosprawnych i ofiar przemocy. Ulotki na ten temat znajdują się w grocie.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te
kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i
rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także:
"Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. (Mt 4,1-11).
Z całego kuszenia najważniejsze jest aby zapamiętać ostatnie zdanie Pana Jezusa. Ono jest
kluczem całej sceny. „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"”. Najlepiej, aby to zdanie było pierwszym naszym słowem wobec pokusy. Zgodnie z zasadą wszelkich sportów walki: „Gdy się bijesz, zawsze
uderzaj pierwszy i bij z całej siły!”.
Ks. Jerzy Czerwień
Pasja Prymasa. Wielkopostne rekolekcje z Prymasem Wyszyńskim. Sidła Kusego. Pokusa i jak z nią walczyć.
Sługa prawdy. Św. Jana Pawła II walka z grzechami Kościoła. Nie ma drogi na skróty … wyjścia z narkomanii?
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. Jerzy Czerwień 12 68 08 204
Ks. Józef Zieliński
12 68 08 205
Ks. Krzysztof Biros
12 68 08 206
Ks. Michał Kania
12 68 08 213
Ks. Stanisław Kostecki
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska
12 68 08 212
Ks. Bogdan Mosur 12 68 08 215
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 217
Ks. Janusz Rabiniak
12 68 08 216
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

