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Prezentacja Grup i Wspólnot w naszej parafii
Służba Liturgiczna Ołtarza
Ministranci i lektorzy czyli Liturgiczna Służba Ołtarza to jedna z najważniejszych
grup duszpasterskich parafii. Trudno byłoby sobie wyobrazić celebrację liturgii bez ministrantów i lektorów. Także w naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza to bardzo widoczna i ważna grupa duszpasterska. Tak księża jak i parafianie bardzo cieszą się obecnością
przy ołtarzu ministrantów i lektorów. Ich pomoc w liturgii jest nieoceniona. Ale ministranci to nie tylko służba przy ołtarzu, to także cotygodniowe spotkania w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2. Cała
wspólnota ministrancka od czasu do czasu organizuje też wyjazdy a także bierze udział w rozgrywkach sportowych.
Serdecznie zachęcamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami lub od razu lektorami na
spotkania w poniedziałki lub do bezpośredniego kontaktu z opiekunem – ks. Michałem Kanią.
Schola Dziecięca
W liturgii Mszy o 11.00 swój bardzo aktywny udział zaznacza schola. Dziewczęta i chłopcy należący do scholi
spotykają się w każdy czwartek o 18.00 w sali nr 7 i przygotowują się do śpiewu na Mszy w niedzielę. Czwartkowe
spotkania są także okazją do wspólnej zabawy. Schola organizuje też wycieczki w ciągu roku i wyjazdy wakacyjne.
Serdecznie zachęcamy dzieci, które chciałyby dołączyć do scholi, aby przyszły na spotkanie w czwartek lub
skontaktowały się bezpośrednio z s. Ewą Tomaszewską, która opiekuje się scholą.
Drużyna Harcerska
Od września tego roku przy naszej parafii funkcjonuje drużyna harcerska. Jest to 369 KDSH „Raban” należąca
do Szczepu Bartoszowców, Hufca Nowa Huta, Chorągwi Krakowskiej ZHP. Specyfiką tej drużyny jest łączenie programu harcerskiego z formacją Ruchu Światło–Życie czyli Oazy. Do drużyny zaproszeni są wszyscy chętni młodzi
ludzie z ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych średniej (14-16 lat).
Drużyna spotyka się w sali nr 6 w piątki co drugi tydzień o 17.00. W między czasie w tej samej sali mają też
spotkania poszczególne zastępy. Zainteresowanych prosimy o kontakt bądź to bezpośrednio z drużyną, z ks. proboszczem.
Grupa Młodzieżowa
Grupa młodzieży naszej parafii zaangażowanej w duszpasterstwo spotyka się każdego tygodnia w piątek o
19.00 w „dziupli” czyli sali duszpasterstwa akademickiego „Arka” w budynku naprzeciw dzwonów. Każde spotkanie
Grupy to wydarzenie. Ważne życiowe tematy i miła atmosfera. To także okazja do wspólnego śpiewu. Grupa bowiem często zapewnia oprawę muzyczną na Mszy niedzielnej o 19.00. Poza regularnymi spotkaniami młodzi wraz z
opiekunem, ks. Michałem Kanią, wspólnie wychodzą i wyjeżdżają na różnego rodzaju wydarzenia ewangelizacyjne.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy młodych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiarę i rozwijać się w środowisku ludzi bliskich Panu Bogu, aby przyszli na spotkanie – piątek o 19.00.
Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
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 czwartki o 17.00 w sali nr 3
Chór parafialny: próby w poniedziałki o 18.00 w sali nr 8
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2 lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa młodzieżowa: spotkania w piątki o 19.00 w „Dziupli” (sala Duszpasterstwa Akademickiego Arka 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 w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

Ogłoszenia duszpasterskie na 30 niedzielę zwykłą – Rocznicę Poświęcenia Kościoła, 28.10.2018
Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Nie jest to historyczna data tego wydarzenia, ale
wspomnienie o tym znaczącym fakcie. Dziękujemy więc Bogu za nasz kościół.
Dziś Koło Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia
Maryja i dzieł przy nim powstałych.
W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w tym dniu w naszej parafii według porządku niedzielnego. Na cmentarzu w Grębałowie Msza za zmarłych z naszej parafii będzie o 11.00 i 14.00. Po Mszy o 14.00
procesja.
W piątek Dzień Zaduszny. Msze Święte będą celebrowane o: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 16.00 17.30 i 19.00.
Msze o 8.00 i 17.30 będą ofiarowane w intencjach zbiorowych, które zostaną wygłoszone przed Mszą. Po tych
Mszach odprawimy procesje różańcowe z wypominkami wewnątrz kościoła.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Czwartek przypada w uroczystość Wszystkich
Świętych z tej racji nie będzie wspólnej celebracji godziny świętej. Piątek natomiast w Dzień Zaduszny. Spowiedź
będzie przed każdą Mszą Świętą. W sobotę Msze wotywne o 8.00 i 8.30 a od 9.00 księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Kandydaci do bierzmowania z klas VII nie będą mieć spotkania w pierwszy piątek, ale w tym miesiącu wyjątkowo w drugi piątek, czyli 9 listopada.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcem w naszym kościele na ostatnich nabożeństwach. Dziś
o 17.00 a w poniedziałek, wtorek i środę o 17.30.
W kancelarii przyjmujemy wypominki za zmarłych. Dziś można również składać wypominki w kancelarii po
Mszach do południa.
Przez cały listopad będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych na różańcu
w Grocie Matki Bożej o 17.15 w dni powszednie.
W niedzielę za tydzień składka będzie przeznaczona na budowę domu parafialnego w parafii św. Kingi w Krakowie. Będziemy gościć proboszcza tejże parafii, niegdyś wikariusza w Arce, ks. Jacka Koniecznego.
W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbywa się festiwal filmów chrześcijańskich „Arka”. Pokazy w każdą niedzielę listopada o 15.30 i 17.30 w auli św. Jana Pawła II. Program festiwalu na plakacie w gablocie i
na ulotkach w Grocie.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Potem Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus
rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co
zginęło». (Łk 19, 1-10)
Dziś w „Gościu Niedzielnym”: Koniec męki. Temat czyśćca oraz odpustów za zmarłych. Niewiele wiemy o młodych.
Rozmowa z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o młodzieży. Udręka czy przyjemność. Dodatkowe zajęcia dla dzieci
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / spowiedź przed każdą Mszą w kapl. pojedn.
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 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; 12 649 52 25 Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Numer rachunku bankowego Parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

