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Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną, 10.05.2020
Mimo, iż nadal obowiązują państwowe ograniczenia i w naszym kościele może być jednocześnie tylko 130
osób, a w kaplicy pojednania 20 osób staramy się normalnie podejmować duszpasterstwo. Zapraszamy więc do
kościoła na Msze Święte w niedziele i dni powszednie zgodnie z naszym zwykłym rozkładem godzin. Także sakrament pokuty sprawujemy w kaplicy pojednania w stałych godzinach.
W liturgii tego tygodnia: w środę MB Fatimskiej, w czwartek św. Macieja, w sobotę św. Andrzeja Boboli.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 17.00.
W najbliższą środę pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Ze względu na ograniczenia epidemiczne
będzie ono w kościele przy obecności 130 osób. Jeśli pogoda będzie sprzyjać można będzie również zgromadzić się
na zewnątrz kościoła zachowując odpowiedni dystans. Nie będzie procesji. Różaniec po Mszy odmówimy w kościele
przed najświętszym sakramentem. O 20.00 rozpocznie się nocne czuwanie pokutne. Będzie ono także w kościele.
W jego ramach o północy Msza. Nabożeństwo fatimskie będziemy transmitować na facebook.com/ArkaPana
W czwartek Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację o 16.00 w grocie Matki Bożej.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka poczętego zaprasza na adorację o 10.00 i Mszę o 11.00.
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: nowego numeru „Głosu Arki Pana”, poświęconego stuleciu urodzin św. Jana Pała II,
„Biuletynu Informacyjnego” naszej parafii i „Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. artykuły „Jezus zostaje” o pierwszej komunii w czasie pandemii. Gazety dostępne na stoliku w grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak
więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz:
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów
tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie,
On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca". (J 14, 1-12 )
Czy musi się znać drogę, żeby gdzieś trafić? Niekoniecznie. Dziś na co dzień posługujemy się systemami nawigacji GPS. Nie szukamy drogi. Po prostu wpisujemy
adres do urządzenia i ono prowadzi. Do nieba droga może być skomplikowana. Sam jej nie znajdę. Ale jeśli znam
Przewodnika i idę z Nim; trafię.
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

