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Biuletyn - propozycja dla Parafian
Pragniemy wyjść z nową inicjatywą duszpasterską i wydawać na każdą niedzielę „Biuletyn Informacyjny”. Jest
on jak widać bardzo prostą formą przekazu. Będzie to zawsze jednak karta. Zawsze będzie zawierał podstawowe
informacje dotyczące parafii oraz grup, wspólnot i inicjatyw pozwalających na zaangażowanie w życie naszej parafii.
Poza tym będą w nim zawsze publikowane ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę. Wydaje się to być potrzebne,
gdyż często spotykamy się ze skargą, że trudno wszystko, co jest odczytywane z ambony usłyszeć i zapamiętać. Będziemy się też starać zamieszczać materiały o charakterze formacyjnym - wyjaśnienia, komentarze, czy artykuły
pozwalające poznać zagadnienia związane z wiarą lub życiem Kościoła.
Biuletyn będzie dostępny w każdą niedzielę na stoliku w tylnej części kościoła (na końcu ławek przed organami). Będziemy wdzięczni za drobne ofiary, które pokryją koszty jego druku - na stoliku obok biuletynu jest skarbonka na takie właśnie ofiary. Na tym samym stoliku chcemy też udostępniać aktualny numer „Gościa Niedzielnego”.
Zachęcamy serdecznie do nabywania tego czasopisma i jego lektury. Opłatę za „Gościa” prosimy również składać
do tej samej skarbonki.
Ufamy że ta inicjatywa duszpasterska będzie dobrze przyjęta i okaże się potrzebna.

Niedzielne kazania katechizmowe na temat Eucharystii
W rozpoczynającym się roku duszpasterskim podejmujemy w naszym
kościele głoszenie kazań katechizmowych. Jako temat przewodni tej coniedzielnej katechezy postanowiliśmy przyjąć tajemnicę Eucharystii.
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do homilii, czyli komentarza do odczytywanych na Mszy fragmentów Pisma. Taki jest najczęstszy dziś sposób
przepowiadania w Kościele. Może jednak być też tak, że kazanie głoszone
podczas Mszy ma określony temat. Zazwyczaj jest to cykl kazań, które pozwalają na omówienie jakiegoś istotnego dla wiary zagadnienia. Taką formę
kazań chcemy zaproponować na najbliższy czas. Zapewne cały nadchodzący
rok będzie potrzebny, aby wyczerpać zaplanowane tematy dotyczące Eucharystii. Nie jest wykluczone, że nawet potrzeba nam będzie jeszcze czasu w
kolejnym roku, by omówić wszystkie przewidziane aspekty tajemnicy Eucharystii. Trzeba bowiem uwzględnić zwyczaj naszej diecezji, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest adoracja Najświętszego Sakramentu a nie ma kazania. Będą też z pewnością takie niedziele, gdy kazania będą musiały być
poświęcone innemu tematowi. Czasem też na Mszy odczytujemy listy kierowane do nas przez biskupów.

Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Zespół Charytatywny: spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy
Wspólnota Żywego Różańca: spotkanie w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o 8.00
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: spotkanie w drugi wtorek miesiąca o 16.30 w sali nr 9
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa: w drugi czwartek miesiąca o 16.00 - adoracja w Grocie i spotkanie w sali nr 9
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: w trzecią sobotę miesiąca o 10.00 - adoracja w Grocie
Koło Przyjaciół Radia Maryja: Msza w czwartą niedzielę miesiąca o 17.30; dyżur w niedziele i środy 10.30-12.00 w sali nr 4
Grupa AA „Bez nazwy”: meeting w każdy czwartek o 18.30 w sali obok świetlicy parafialnej
Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej: spotkania w czwartki o 18.40 w sali nr 8
Oaza Rodzin: spotkania ustalane raz w miesiącu - informacja na stronie internetowej parafii lub u ks. proboszcza
Zespół Studyjny: spotkania w poniedziałki o 18.30 w sali nr 3
Chór parafialny: próby we wtorki o 18.00 w sali nr 8
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2 lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa młodzieżowa: spotkania w piątki o 19.00 w „Dziupli” (sala Duszpasterstwa Akademickiego Arka obok pomnika Papieża)
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

W zaplanowanym przez nas cyklu kazań chcemy poruszyć tematy, które są wymienione poniżej. Ten schemat
rozważań przyjęliśmy za ks. prof. Edwardem Stańkiem, który dla większości z nas, księży pracujących w Arce Pana,
był nauczycielem głoszenia kazań w trakcie naszej formacji uniwersyteckiej i seminaryjnej.
Część I - Czym jest Msza Święta: 1. Pamiątka, 2. Wieczernik i Golgota, 3. Nowotestamentalna Pascha, 3. Uczta Boga i człowieka, 4. Godzina prawdy, 5. Uczta miłości, 6. Ciało za was wydane, 7. Uwielbienie Ojca, 8. Ofiara Kościoła, 9. Najświętsza Ofiara a rok liturgiczny
Część II - Bogactwo liturgii mszalnej: 10. Zająć właściwe miejsce, 11. Powitanie Gospodarza, 12. Przemówienie Gospodarza, 13. Homilia, 14. Umacniamy wiarę, 15. Nasze ludzkie dary, 16. Śpiewamy hymn dziękczynienia,
17. Trudne modlitwy eucharystyczne, 18. Przeistoczenie, 19. Z Chrystusem wielbimy Ojca, 20. Ośmielamy się mówić, 21. Słowo św. Jana Chrzciciela i Setnika, 22. Wobec ukrytej miłości, 23. Z błogosławieństwem Boga w świat.
Część III - Warunki owocnego uczestnictwa we Mszy Świętej: 24. Wiara - chrzest - łaska uświęcająca,
25. Najważniejsze spotkanie, 26. Przygotowanie daru, 27. Skupienie, 28. Szacunek dla domu Bożego, 29. Droga do
kościoła, 30. Usłyszeć przemawiającego Boga, 31. Czynne zaangażowanie, 32. Pięć minut po komunii św., 33. Droga
z kościoła.
Część IV - Wychowanie do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej: 34. Odkryć wartość spotkania przy stole,
35. Szacunek dla chleba, 36. Szacunek dla alkoholu, 37. Wdzięczność, 38. Uczyć się mądrości, 39. Doskonalenie miłości, 40. Doskonalenie wiary, 41. Doskonalenie modlitwy, 42 Zdolność do poświęcenia, 43. Religijne spojrzenie na
kapłana.

Ogłoszenia duszpasterskie na 23 niedzielę zwykłą, 09.09.2018
W liturgii w tym tygodniu: w środę Najświętszego Imienia Maryi; w czwartek św. Jana Chryzostoma; w piątek
święto Podwyższenia Krzyża Świętego; w sobotę MB Bolesnej.
We wtorek po Mszy o 11.00 zapraszamy na różaniec w intencji Ojczyzny.
W środę Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację o 16.00.
W czwartek Nabożeństwo Fatimskie i odpust w rocznicę koronacji figury MB Fatimskiej. Od 16.30 spowiedź.
O 18.00 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla z Bielska-Białej. Po Mszy procesja różańcowa. O 20.00 pokutne czuwanie całonocne. Jeśli pogoda pozwoli nabożeństwo będzie przy ołtarzu polowym.
W piątek rozpoczyna się wielki odpust mogilski. W tym dniu nasza parafia jest zaproszona na Mszę Świętą o
18.00. Mszy będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski. Ulotka ze szczegółowymi informacjami o odpuście
mogliskim jest dostępna w „Grocie”.
Także w piątek pierwsze po wakacjach spotkanie grupy młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy: gimnazjalistów, licealistów i studentów na 19.00 do sali Duszpasterstwa Akademickiego tzw. Dziupli.
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza w sobotę na adorację Najśw. Sakramentu o 10.00 i
na Mszę o 11.00. Na tej Mszy będzie dla chętnych możliwość dokonania aktu oddania Najdroższej Krwi Chrystusa.
W niedzielę za tydzień pielgrzymka rodzin naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w autokarze. Osoby chętne prosimy o zapisanie się w zakrystii. Wyjazd na pielgrzymkę będzie o 7.00 z
parkingu przy kościele.
Przypominamy o zmianach harmonogramu Mszy niedzielnych w naszym kościele. Nie ma Mszy o 10.00 i
14.00. Na Mszę Świętą o 11.00 szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi. Sakrament chrztu jest udzielany o 12.30.
Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, Andrzej Buczkowski wraz z Radnymi zapraszają mieszkańców
na festyn rodzinny „Spotkania Bieńczyckie”, który odbędzie się dziś od 14.00 do 21.00 na terenie domu kultury im.
Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18. Czekają liczne atrakcje a na koniec występ Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem.
Klub sportowy SIEMACHA przy ul. Odmogile 1b zaprasza dzieci w wieku 6 - 12 lat na zajęcia tenisa stołowego.
Odbywają się one w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 16.30-18.30. Więcej szczegółów na ulotkach dostępnych w „Grocie”.
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / spowiedź przed każdą Mszą w kapl. pojedn.
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 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; 12 649 52 25 Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Numer rachunku bankowego Parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

