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Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 12.04.2020
Drodzy Bracia i Siostry, Szanowni Parafianie!
Zechciejcie przyjąć najlepsze życzenia na Wielkanoc. W tych niezwykłych
warunkach w jakich przychodzi nam w tym roku świętować pamiątkę Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, jeszcze mocniej uświadamiamy sobie
jak bardzo nasze życie jest kruche i delikatne. Szukamy więc oparcia w Bogu,
który jedyny może nas zbawić. Życzymy więc serdecznie wszystkim odnalezienia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego a przez to pokoju serca i nadziei. Niech
Święta przeżyte w izolacji pomogą nam docenić i cieszyć się bliskością Boga i
bliskością naszych bliźnich, gdy izolacja się skończy i będziemy mogli wrócić do
spotkań. Niech to trudne doświadczenie świąt bez możliwości obecności na
liturgii w kościele pomoże nam cieszyć się wspólnym świętowaniem, gdy do
kościoła będziemy mogli wrócić. Pan Jezus, który zwyciężył grzech, śmierć i wszystkie ich pułapki niech nas poprowadzi przez ciemną dolinę epidemii do radości serdecznie bliskiego spotkania z Nim w codzienności i wieczności.
Zakazy przeciwdziałające szerzeniu się epidemii zmuszają nas do przyjmowania nadal tylko 5 osób na jednej
Mszy Świętej. Pierwszeństwo mają osoby, które prosiły o polecenie swojej intencji. Msze Święte o 9.30 dziś, jutro i
w przyszłą niedzielę będziemy transmitować na profilu naszej parafii (facebook.com/ArkaPana). Tam także transmisja codziennego Różańca o ustanie epidemii.
Ze względu na wspomniane ograniczenia nie będzie jutro nocnego, pokutnego czuwania fatimskiego.
Adoracja i spowiedź w naszej parafii od wtorku będą w zwykłych dla naszej parafii godzinach.
Serdecznie dziękujemy za hojność serca wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają materialnie naszą
parafię przez wpłaty na konto parafii lub przynosząc ofiary do kancelarii, zakrystii albo wrzucając do skarbon w grocie i kaplicy pojednania. Polecamy się wielkodusznej pamięci parafian i dobrodziejów.
Zachęcamy do lektury nowych numerów: „Głosu Arki Pana”, „Gościa Niedzielnego” i „Biuletynu Informacyjnego” naszej parafii. Gazety dostępne na stoliku w Grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i
zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych. (J 20,1-9)
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

