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Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 12.04.2020
Od jutra zakazy przeciwdziałające szerzeniu się epidemii pozwalają, aby w kościele we Mszy Świętej uczestniczyło tyle osób, aby dla każdej była powierzchnia 15 metrów kwadratowych. Nasz kościół ma powierzchnię 2000
metrów kwadratowych. Na Mszę może więc przyjść jednocześnie 130 osób. W niedzielę będziemy celebrować też
równolegle Msze w kaplicy pojednania, co pozwala przyjąć kolejne 20 osób. Aby zachować dystans bezpieczeństwa
w ławkach będą zaznaczona miejsca, które należy zająć. Będą one w całym kościele: przed ołtarzem, pod antresolą,
za ołtarzem, na antresoli i w grocie. Zapraszamy więc do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Zachęcamy jednak
osoby, które należą do grup podwyższonego ryzyka zakażeniem, aby pozostały w domu i łączyły się z uczestnikami
liturgii przy pomocy środków przekazu. Z naszego kościoła w niedziele nadal będziemy przekazywać transmisję
Mszy o 9.30 na profilu facebook.com/ArkaPana. Tam także transmisja codziennego Różańca o ustanie epidemii.
W dni powszednie Msze Święte, nabożeństwa, adoracja i spowiedź w zwyczajnych miejscach i godzinach.
Jedynie Msza Święta o godzinie 11.00 będzie celebrowana przy ołtarzu głównym a nie w grocie.
W liturgii tego tygodnia: w czwartek św. Wojciecha, w piątek św. Jerzego, w sobotę św. Marka.
Za tydzień Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Serdecznie dziękujemy za ofiary, którymi w tym trudnym czasie wspieracie materialnie naszą parafię wpłacając je na konto parafii lub przynosząc do kancelarii, zakrystii albo wrzucając do skarbon w grocie i kaplicy pojednania. Parafian i Dobrodziejów otaczamy naszą serdeczną modlitwą.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!"
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A
Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili
do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie
uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z
nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w
mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele
innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli,
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)
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

