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Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną, 17.05.2020
Od dziś w naszym kościele w nabożeństwach może uczestniczyć 200 osób, a w kaplicy pojednania 40 osób.
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. Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w tygodniu o 17.30, w niedziele o 17.00.
Jak słyszeliśmy w odczytanym liście biskupów, jutro setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Jest to okazja
do szczególnego dziękczynienia za osobę i posługę Świętego. Zapraszamy na Mszę Świętą jutro o 18.00, która będzie ofiarowana jako dziękczynna za dar Papieża Polaka.
W poniedziałek, wtorek i środę na nabożeństwach majowych będziemy szczególnie modlić się o urodzaje i za
kraje głodujące.
Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W niedzielę za tydzień Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 ofiarowaną w intencji Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam ich Założyciela oraz Dobroczyńców.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary, którymi wspieracie naszą parafię. Dziękujemy za ofiary na tacę i w
kopertach, wpłaty na konto parafii i datki składane w kancelarii, zakrystii czy też wrzucane do skarbon w grocie i
kaplicy pojednania. Za wszystkich dobrodziejów modlimy się szczególnie w środy na Mszy Świętej wieczornej i nowennie do MB Nieustającej Pomocy.
Restauracja Nadzieja Cafe zaprasza na nowo od jutra codziennie od 10.00 na pyszną kawę, desery, wykwintne jedzenie oraz zakupy książek, pamiątek i dewocjonaliów
Zachęcamy do lektury: „Głosu Arki Pana” i „Gościa Niedzielnego”, poświęconego setnej rocznicy urodzin św.
Jana Pawła II, w którym m.in. artykuły artykuł opowiadający, że niewiele brakło, a Karol Wojtyła by się nie urodził.
Gazety dostępne na stoliku w grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię
was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma
przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". (J 14, 15-21)
Pan Jezus wypowiedział te słowa żegnając się z uczniami w czasie ostatniej wieczerzy. Oni jeszcze nie byli w stanie pojąć, co dzieje się wokół nich.
Przeczuwali, że zbliża się coś niepokojącego i trudnego. Wcześniej nie przyjęli
słów Pana Jezusa o krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu. Teraz więc nie byli w
stanie zrozumieć co Pan Jezus ma na myśli mówiąc o odchodzeniu od nich i od
świata. Dlatego Pan Jezus obiecuje, że Ojciec pośle im innego Pocieszyciela Ducha Świętego, który będzie z nimi na zawsze. Pośle im Go ponieważ oni pokochali Jezusa. Ta obietnica jest także dla nas. I nam trudno przyjąć prawdę o
krzyżu, ale jeśli kochamy Jezusa, Pocieszyciel przyjdzie.
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 15 minut przed każdą Mszą Świętą / w dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00 zawsze w kaplicy pojednania
Kancelaria parafialna:
Dyżur księdza:
poniedziałek – wtorek
16.30-17.45
środa – piątek
10.00-10.45 16.30-17.45
sobota
10.00-10.45
W pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria nieczynna

Dyżur siostry:
poniedziałek
wtorek – piątek
sobota

nieczynne
09.00-11.00 16.00-18.00
09.00-11.00

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
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Stanisław Kostecki
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska
Ks. Michał Kania
12 68 08 213
Ks. Andrzej Małysa
12 68 08 214
Ks. Bogdan Mosur
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

12 68 08 206
12 68 08 212
12 68 08 215

