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Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową, 05.04.2020
Przychodzi nam przeżywać Wielki Tydzień w warunkach narzuconych dla ograniczenia epidemii koronawirusa. Z tego względu Msze Święte w poniedziałek, wtorek, środę i potem od niedzieli zmartwychwstania
będziemy sprawować według dotychczasowych zasad, a mianowicie, że może w nich uczestniczyć tylko 5
osób. Pierwszeństwo mają osoby, które prosiły o polecenie swojej intencji.
Liturgia Triduum Sacrum w naszym kościele będzie celebrowana bez udziału wiernych. Będziemy natomiast transmitować obrzędy Wielkiego Tygodnia na facebookowym profilu naszej parafii (facebook.com/
ArkaPana). Liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o 18.00. Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek o 18.00 i Liturgię Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o 18.00. W Wielką Niedzielę przeprowadzimy
transmisję Mszy Rezurekcyjnej o godzinie 6.00 oraz drugiej Mszy o 9.30.
W tej chwili nie potrafimy powiedzieć jakie będą obowiązywać przepisy w Wielkanoc i kolejne dni. Musimy tu zdać się na informacje, które podawane będą w środkach przekazu. Na naszej stronie internetowej
będziemy również informować, jeśli będą jakieś zmiany co do możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej.
W po Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek będzie adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 22.00.
Podobnie będzie w Wielki Piątek od godziny 6.00 do 17.00. Adoracja Pana Jezusa w kaplicy Grobu Bożego
będzie trwać od zakończenia liturgii w Wielki Piątek do 22.00 i potem w Wielką Sobotę od godziny 6.00 do
17.00. Przypominamy, że i tu obowiązuje reżim 5 osób obecnych równocześnie na adoracji.
Spowiedź w Wielkim Tygodniu: w poniedziałek, worek i środę od 6.00 do 8.30 i od 16.30 do 18.00. W
Wielki Czwartek od 6.00 do 8.30, od 15.00 do 17.30 i od 20.00 do 22.00. W Wielki Piątek od 6.00 do 11.00, od
15.00 do 17.30 i od 20.00 do 22.00. W Wielką Sobotę od 6.00 do 11.00. Zawsze w kaplicy pojednania.
Nie będzie w tym roku tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Zachęcamy, aby pokarmy pobłogosławić w domach. Modlitwa błogosławieństwa jest dostępna na naszej stronie internetowej w
ogłoszeniach Niedzieli Palmowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają materialnie naszą parafię
przez wpłaty na konto parafii lub przynosząc ofiary do kancelarii czy też zakrystii albo też wrzucając do skarbon w grocie i kaplicy pojednania. Polecamy się wielkodusznej pamięci parafian i dobrodziejów. Obecna sytuacja stawia bowiem parafię w niebezpieczeństwie niewypłacalności.

Rodzinne błogosławieństwo pokarmów w Niedzielę Zmartwychwstania
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:
Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła z Listu do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
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

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i
nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu
chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
***
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw,
aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza
czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona
jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z
Jego powodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.
Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich
Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik
odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie
osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze» Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło
Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed
Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne
Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki,
dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc,
tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus,
Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc,
powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w
Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym"». Tak samo lżyli
Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy
ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na
trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. (Mt 27, 15-50)

