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Nr 81, 24.05.2020, Wniebowstąpienie Pańskie
Ogłoszenia duszpasterskie na Wniebowstąpienie Pańskie, 24.05.2020
Zgodnie z przepisami wydanymi przez władze państwowe w naszym kościele jednocześnie może uczestniczyć w nabożeństwie 200 osób, natomiast w kaplicy pojednania 40. Zapraszamy więc na Msze Święte i nabożeństwa w niedziele i dni powszednie. Również do sakramentu pokuty można przystąpić w kaplicy pojednania
w stałych godzinach.
Dziś o 17.30 Msza Święta w intencjach Rodziny Radia Maryja.
W tym tygodniu w liturgii: we wtorek św. Filipa Nereusza; w piątek św. Urszuli Ledóchowskiej.
W niedzielę za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Będziemy się przygotowywać do tej uroczystości przez modlitwę na nabożeństwach majowych we wszystkie dni tego tygodnia o 17.30. Zapraszamy!
Informujemy kandydatów do bierzmowania z drugiego roku przygotowania, czyli ośmioklasistów, że została ustalona data uroczystości ich bierzmowania. Odbędzie się ono w niedzielę, 28 czerwca, o 16.00. Spotkanie przed bierzmowaniem dla wszystkich kandydatów z klas VIII będzie 15 czerwca o 19.00 w kościele.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie jakiego w tym trudnym czasie udzielacie naszej parafii.
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. Wszystkich dobrodziejów polecamy Panu Bogu w środy na Mszy Świętej wieczornej i nowennie do MB Nieustającej Pomocy.
Restauracja Nadzieja Café zaprasza na nowo codziennie od 10.00 na pyszną kawę, desery, wykwintne
jedzenie oraz zakupy książek, pamiątek i dewocjonaliów
Zachęcamy do lektury: „Głosu Arki Pana”, „Biuletynu Informacyjnego” naszej parafii i „Gościa Niedzielnego”, poświęconego setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w którym specjalny dodatek o Polakach ratujących Żydów w czasie wojny. Gazety dostępne na stoliku w grocie przez cały tydzień.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do
nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". (Mt 28, 16-20)
Pan Jezus zapewnia uczniów o swojej przy nich obecności. On był z nimi.
I jest On z nami. Ewangelia podaje, że niektórzy apostołowie mieli wątpliwości. One
towarzyszyły im nie tylko w chwili wniebowstąpienia, ale także wielokrotnie później.
Apostołowie bowiem, tak jak my, ulegali złudzeniu, że jak Pan Jezus będzie z nimi,
to wszystko będzie się układać bez problemów. Ale tego Pan Jezus nie zapewniał.
Sam pokazał, że i Jemu w zbawczej misji problemów nie brakowało. Obecność Ojca
przy Nim nie polegała na uwalnianiu od problemów, ale na obdarzaniu siłą i światłem do pokonywania problemów. Taką jest też obecność Jezusa przy nas.
xJCz
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

