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Dzieje Apostolskie [Dz]
Autorem Dziejów Apostolskich jest św. Łukasz Ewangelista. Jego dzieło jest dwutomowe. Pierwszy tom stanowi Księga Ewangelii. Drugi rozważana przez nas dziś Księga Dziejów
Apostolskich. Każda z tych ksiąg posiada autorski wstęp będący równocześnie dedykacją.
Wstęp do Dz sygnalizuje wprost poprzedzającą je Ewangelię: „Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do
nieba” [Dz 1,1-2]. W jednym z kolejnych zdań św. Łukasz szkicuje cel pisania Dziejów Apostolskich cytując słowa Pana Jezusa wypowiedziane tuż przed wniebowstąpieniem do Apostołów:
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” [Dz 1,8]. Św. Łukasz pisze aby pokazać, że
zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Apostołowie dają świadectwo i głoszą Ewangelię wszędzie. Opowieść Dziejów
Apostolskich jest tak ułożona, że w samej swej strukturze odzwierciedla słowa Jezusowego polecenia. Najpierw św.
Łukasz opisuje powstanie i działalność wspólnoty uczniów Jezusa w Jerozolimie. Potem pokazuje, że w innych miastach Judei również powstają Kościoły Jezusowe. Potem opowiada, że Ewangelia została przyjęta także w Samarii.
Następnym etapem jest wspólnota chrześcijan w Antiochii – mieście już poza ziemią Izraela. Z Antiochii Dobra Nowina o Jezusie jest przekazywana do innych miast Bliskiego Wschodu. Dociera następnie do Grecji. Opowieść św.
Łukasza kończy się ukazaniem, że Ewangelia dotarła do Rzymu. Rzym bowiem dla człowieka kultury greckiej, a św.
Łukasz do niej należał, był krańcem świata. Zapowiedź Pana Jezusa spełniła się więc i dlatego św. Łukasz może swe
dzieło zamknąć. Teraz przyjdzie następny etap pogłębiania życia Kościoła. Dzieje Apostolskie ukazały, że Kościół
dotarł już wszędzie i będzie się zakorzeniał we wszystkich narodach prowadząc je do zbawienia.
W Księdze Dziejów Apostolskich można tez znaleźć drugi schemat opowieści – nie wykluczający pierwszego.
Według tego drugiego schematu można całą relację św. Łukasza podzielić na dwie części. W pierwszej [Dz 1 – 12]
głównym bohaterem jest św. Piotr Apostoł. Część druga [Dz 13 – 28] jest skupiona wokół postaci św. Pawła. W tym
schemacie można też dostrzec różnicę źródeł opowieści. Druga część jest oparta o doświadczenia osobiste św. Łukasza, który był uczniem św. Pawła. Większość wydarzeń tej części jest znana św. Łukaszowi osobiście – był ich
uczestnikiem. Część pierwsza jako źródła ma relacje innych; wydaje się, że przede wszystkim relacje św. Piotra, którego Łukasz musiał spotkać i słuchać jego opowieści o Jezusie i początkach Kościoła w Palestynie.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że św. Łukasz, który był półkrwi Żydem półkrwi Grekiem. Otrzymał dobre
wykształcenie w kulturze grackiej. Jego greka jest bardzo poprawna, czego nie można powiedzieć np. o św. Janie
Ewangeliście. Więcej jeszcze, św. Łukasz nie tylko zna grekę, ale też literaturę grecką. Dzieje Apostolskie zdradzają
w wielu miejscach, że ich autor znał greckie dzieła historyczne i na nich wzorował budowę swych opowieści. Przykładem tego jest sposób cytowania mów wygłaszanych przez bohaterów Dziejów. Nie mamy tu zapisu słowo
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

w słowo, ale autorskie streszczenie wypowiedzi dokonane przez św. Łukasza. Swoją drogą streszczenia te ukazują
poza kunsztem literackim także głęboką wiedzę teologiczną świętego Łukasza. Widać wyraźnie, że św. Łukasz gdy
przyjął wiarę w Jezusa od św. Pawła, bardzo głęboko, zapewne pod kierunkiem św. Pawła, przestudiował Stary Testament. Swym osobistym wysiłkiem intelektualnym i głębokim przeżyciem duchowym dogłębnie poznał też przesłanie Pana Jezusa według relacji naocznych świadków. W ten sposób stał się prawdziwym teologiem, który mimo iż
nie spotkał Pana Jezusa głoszącego Ewangelię w Palestynie to może być nazywany Apostołem na równi z Dwunastoma, którzy Jezusowi towarzyszyli w Jego publicznej działalności.
Dzieje Apostolskie są lekturą niezwykle barwną i ciekawą. Serdecznie zachęcamy do ich czytania. Nie jest to
lektura trudna; nie wymaga szczególnego wtajemniczenia. Poznawanie zaś pierwszych wydarzeń w życiu Kościoła,
jest obcowaniem z cudami Bożej Opatrzności – spotkaniem z Jezusem działającym w swoim Kościele.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 08.03.2020
Dziś i we wszystkie niedziele wielkiego postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza Święta.
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek. O 16.30 nabożeństwo dla dzieci, o 17.15
dla dorosłych a o 19.00 dla młodzieży.
W najbliższy piątek o 18.00 nabożeństwo stacyjne. W tym roku celebrację nabożeństwa powierzono jedynie
naszej parafii – nie będziemy gościć żadnego z biskupów. Zapraszamy jednak na wspólną wielkopostną modlitwę w
intencji naszego miasta i całej diecezji. Będzie to także okazja do modlitwy za papieża Franciszka, którego 7 rocznica
wyboru przypada w piątek właśnie.
Także w piątek fatimskie, nocne czuwanie pokutne. Rozpocznie się o 20.00 w kaplicy pojednania. O północy
Msza Święta. Zakończenie o 5.00 w sobotę.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację w grocie o 10.00 i na Mszę
o 11.00, które będą ofiarowane w intencji obrony życia ludzkiego.
Już dziś informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę postu, czyli
29.03. Zakończą się w środę 1 kwietnia. Zachęcamy też do spowiedzi wielkopostnej. Nie zwlekajmy aż do wielkiego
tygodnia. Już teraz oczyśćmy nasze sumienia, aby głębiej przeżywać przygotowanie do Wielkanocy.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszym kościele.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz
i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". (Mt 17, 1-9)
Ci sami apostołowie byli na Górze Przemienia i w Ogrójcu. Widzieli chwałę Jezusa. Widzieli Jego udrękę lęku przed
męką. Tego drugiego widoku nie znieśli. Uciekli w sen. Módlmy się gorąco, aby nam nie zabrakło pamięci o chwale
Pana, gdy przyjdzie doświadczać lęku opuszczenia.
ks. Jerzy Czerwień
Trzy lata więzienia. Rekolekcje z Prymasem Wyszyńskim. Cieszę się wiatrem i słońcem. Wywiad z Asią Bibi
skazaną na śmierć chrześcijanką z Pakistanu. Moniki. Świadectwo matek, które wymodliły nawrócenie dzieci.
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
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