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Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocną, 26.04.2020
Pozostajemy w obowiązujących obostrzeniach przeciw epidemii. W naszym kościele może być jednocześnie
130 osób, a w kaplicy pojednania 20 osób. Prosimy, aby
zajmować tylko wyznaczone miejsca w całym kościele:
przed ołtarzem, pod antresolą, za ołtarzem, na antresoli i
w grocie. W niedziele w miarę potrzeby będziemy celebrować Msze Święte zarówno w kościele jak i w kaplicy
pojednania. Nadal będziemy przekazywać transmisję
Mszy o 9.30 na profilu facebook.com/ArkaPana. Tam także transmisja codziennego Różańca o ustanie epidemii.
W liturgii tego tygodnia: w środę św. Katarzyny ze Sieny, w piątek św. Józefa robotnika, w
sobotę MB Królowej Polski – uroczystość przeniesiona z niedzieli.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o
17.00. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu dodatkowa Msza o
16.00. Nie będzie Mszy o 17.00. Nie będzie też spotkania kandydatów do bierzmowania. W sobotę Msza wotywna o 8.00. Na razie ze względu na epidemię nie będziemy odwiedzać chorych z komunią świętą w pierwsze soboty. W wypadku zagrożenia życia prosimy wezwać księdza telefonicznie.
W piątek rozpoczniemy nabożeństwa majowe. W dni powszednie będziemy śpiewać litanię
do Matki Bożej o 17.30 a w niedziele o 17.00. Serdecznie zapraszamy.
Nasz parafialny odpust ze względu na ograniczenia będziemy celebrować w skromnej formie. W sobotę zgodnie z przepisami liturgii wspomnimy Królową Polski we wszystkich Mszach i
tego dnia w naszym kościele będzie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W
niedzielę tylko Msza o 11.00 będzie Mszą odpustową. Nie będzie jednak po niej procesji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i świętowania.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na tacę i w kopertach, którymi w tym
trudnym czasie wspieracie naszą parafię. Dziękujemy też za wpłaty na konto parafii i datki składane w kancelarii, zakrystii czy też wrzucane do skarbon w grocie i kaplicy pojednania. Parafian i dobrodziejów polecamy Bogu przez wstawiennictwo naszej Patronki.
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

Zachęcamy do lektury: „Głosu Arki Pana”, który świętuje jubileusz 25lecia swego istnienia i
„Gościa Niedzielnego”, w którym apel do żyjących jeszcze obrońców krzyża nowohuckiego oraz krewnych już nieżyjących. Gazety dostępne na stoliku w grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli
w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt
stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z
sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich
były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z
sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z
przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w
tych dniach stało".
Zapytał ich: "Cóż takiego?"
Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy
wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy
się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a
nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli".
Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od
Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go,
mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać
wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi
innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24, 13-35)
W tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus pokazuje nam to samo, o czy czytaliśmy dzisiaj w dwóch
czytaniach. Idzie z uczniami, którzy jeszcze nie mają doświadczenia spotkania Go po zmartwychwstaniu.
Są więc smutni i zawiedzeni. Po wylaniu swoich żalów słyszą z ust Pana Jezusa o nierozumni! A potem
następuje teoretyczny wykład o tym, co w Pismach napisano o Mesjaszu. Ale to ich nie przemienia. Przemienia ich dopiero doświadczenie. Gdy Jezus siada z nimi, gdy łamie chleb, czyli mówiąc dzisiejszym
językiem, daje im Komunię Świętą - wtedy staje się obecny w nich. Znika im z oczu, bo wchodzi w nich,
spotykają Go w sobie.
To doświadczenie przemieniło ich ze smutnych i zawiedzionych uciekinierów w zwiastunów i głosicieli Pana. Używają ważnego sformułowania - pałanie serca. Cokolwiek by to w praktyce oznaczało, to
coś wewnętrznego w nas, pochodzącego bezpośrednio od Boga, coś, co przekonuje od środka, że On jest
żywy i prawdziwy.

