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Nr 78, 03.05.2020, IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną, 03.05.2020
Nadal obowiązują obostrzenia zapobiegające 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. Kontynuujemy transmisje Mszy o 9.30 na profilu facebook.com/ArkaPana.
Dziś czwarta niedziela wielkanocna zwana niedzielą dobrego pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw
o powołania do służby w kościele. Polecamy tę intencję modlitwie wszystkich parafian.
W liturgii tego tygodnia: w poniedziałek św. Floriana, w środę św. Filipa i Jakuba, w piątek św. Stanisława.
Z racji uroczystości w piątek nie ma postu.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 17.00.
Od najbliższego czwartku wracają spotkania pogłębienia wiedzy religijnej. Ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami spotkań, będą one się odbywać w kościele. Zapraszamy
w czwartki po Mszy wieczornej.
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 każdego dnia na nabożeństwie majowym i w środy na Mszy Świętej wieczornej.
Zachęcamy do lektury: „Głosu Arki Pana”, który świętuje jubileusz 25lecia swego istnienia, i „Gościa Niedzielnego”,
w którym m.in. artykuły on nabożeństwie do Matki Bożej prymasa Wyszyńskiego. Gazety dostępne na stoliku
w grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz
będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości". (J 10, 1-10)
Pan Jezus przedstawia się jako Dobry Pasterz i to jest dla nas łatwo zrozumiały
symbol. Ale Nazywa siebie także bramą owczarni. To mniej oczywiste porównanie. Zauważmy jednak, że brama to znak bezpieczeństwa i wolności. Pan Jezus jest bramą naszego zbawienia. On ją otworzył kluczem swego krzyża.
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

