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Stan epidemii i związane z tym decyzje władz państwowych powodują, że w naszej parafii służba Boża w nadchodzącym tygodniu będzie nadal według zasad określonych przed tygodniem:

Msze Święte niedzielne będą sprawowane o zwykłych dla wielkiego postu porach, czyli: w sobotę o 18.00, w
niedzielę o: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 16.45; 17.30 i 19.00. O każdej z godzin Msza będzie równocześnie
w kościele i w kaplicy pojednania na ile będzie taka potrzeba.

Msze Święte w dni powszednie będą o zwykłych porach i w zwykłych miejscach.

W każdej z Mszy Świętych nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób.

Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali. Nie będzie wspólnych nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątek. Zachęcamy do indywidualnego rozważania Drogi Krzyżowej i medytacji Gorzkich Żali.

Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie przez cały dzień w grocie MB.

W zwykłych godzinach będzie również spowiedź w kaplicy pojednania.

Zachęcamy, aby każdego dnia o 20.30 modlić się w rodzinach na różańcu o oddalenie epidemii.
W liturgii w tym tygodniu: w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w tym dniu według
porządku dnia powszedniego. Na Mszy o 11.00 i 18.00 będzie można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego.
Materiały są przygotowane w grocie. Ze względu na epidemię można też podjąć duchową adopcję nie przychodząc
do kościoła. Prosimy tylko powiadomić o tym parafię drogą telefoniczną lub przez e-mail.
W zakrystii i kancelarii można nabyć baranki wielkanocne i paschaliki „Caritas”.
Z przykrością musimy poinformować, że wielkopostnych rekolekcji parafialnych w tym roku nie będzie. Nie
wiemy jeszcze jak będą wyglądać celebracje Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jeśli chodzi o spowiedź wielkanocną,
to pragniemy przypomnieć, że jej czas trwa od środy popielcowej do niedzieli Trójcy Świętej (tydzień po Zesłaniu
Ducha Świętego). W związku z tym zachęcamy aby ze spowiedzi korzystać już teraz. Nie będzie można bowiem
przyjmować tak licznych penitentów tuż przed świętami.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu
pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam
pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata". To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam"
– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem
widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to
jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". (…) Jezus
spotkawszy go później, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest,
Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On
zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić
sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". [J 9, 1-9.35-40 (całość J 9, 1-41)]
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. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Stanisław Kostecki
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska 12 68 08 212
Ks. Michał Kania
12 68 08 213
Ks. Andrzej Małysa
12 68 08 214
Ks. Bogdan Mosur 12 68 08 215
Ks. Janusz Rabiniak
12 68 08 216
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

