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Katechizm w pigułce: Sakrament Namaszczenia Chorych
„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół
poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił;
a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa,
przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. Te słowa pochodzą z dokumentu zwanego Konstytucją Dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II. Określają
one rozumienie tego sakramentu przez teologię Kościoła katolickiego.
W Piśmie Świętym najprecyzyjniej o sakramencie namaszczenia chorych
wypowiada się św. Jakub Apostoła w swoim Liście. Pisze on: „Choruje ktoś
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).
Jakie są owoce sakramentu namaszczenia chorych? Katechizm Kościoła Katolickiego wylicza, że
sakrament ten pozwala choremu zjednoczyć się z męką Chrystusa dla dobra chorego oraz dla dobra
całego Kościoła. Umacnia pokój i odwagę chorego, by mógł przyjmować po chrześcijańsku cierpienia
choroby lub starości. Namaszczenie uwalnia też od grzechów, jeśli chory nie mógł otrzymać rozgrzeszenia przez sakrament pokuty. Jest więc namaszczenie chorych nade wszystko sakramentem uzdrowienia duchowego. Jeśli jest wolą Bożą, sakrament ten daje też uzdrowienie ciała.
Warto pamiętać, że sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem dla konających.
Nie znaczy to, że konającym nie można go udzielać, jednak nie należy czekać z przyjęciem tego sakramentu aż do chwili agonii. Jest to sakrament umacniający do przeżywania choroby. Sakramentem,
którego udziela się konającym, jeśli są oni przytomni, jest komunia święta. Komunia święta przyjmowana przez człowieka zbliżającego się do śmierci zwana jest „wiatykiem”, czyli pokarmem na drogę.
Zachęca się wszystkich wierzących, którzy chorują lub są w podeszłym wieku aby przyjęli sakrament
namaszczenia chorych. Sakrament ten można przyjmować wielokrotnie, gdy choroba powraca lub się
pogłębia.
Sakramentu namaszczenia chorych udziela chorym kapłan (biskup lub prezbiter), namaszczając
ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie
niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który
odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.
Zachęcamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 1499-1532.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 20.03.2022
Dziś i w kolejne niedziele Gorzkie Żale o 16.00. Bezpośrednio po nich Msza bez kazania. Potem
jak zawsze w niedziele Msze o 17.30 i 19.00. Za tydzień i w kolejne niedziele na Gorzkich Żalach będziemy zbierać ofiary na dekoracje Ciemnicy i Grobu Bożego.
W poniedziałek na Mszy wieczornej i po niej na różańcu modlimy się o pokój na Ukrainie. Zapraszamy serdecznie wszystkich do tej modlitwy.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza w każdy wtorek wielkiego postu po Mszy o 11.00 na
modlitwę koronką do Przenajświętszej Krwi Zbawiciela.
W piątek Zwiastowanie Pańskie. W tym dniu Msze jak w dni powszednie. Na Mszy o 11.00
i 18.00 można będzie podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Deklaracje adopcji są przygotowane w Grocie. Droga Krzyżowa w piątek będzie o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych a o 19.00 specjalna Droga Krzyżowa w intencji obrony życia. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje post.
Przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego codziennie po Mszy o 11.00 odprawiamy modlitwy Tygodnia Życia.

Ks. Jarosław organizuje wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Myślenic w najbliższy piątek
o 18.00. Myślenicka grupa teatralna od wielu już lat przygotowuje przedstawienie Męki Pańskiej, będące niezwykłym wydarzeniem artystycznym i duchowym. Serdecznie zachęcamy do udziału. Zapisy
w zakrystii lub kancelarii. Koszt 20 złotych.
Rodzina Radia Maryja zaprasza w niedzielę za tydzień na Mszę w intencjach Kościoła, Ojczyzny
i Radia Maryja o 17.30.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę i wszystkie ofiary przesyłane na konto parafii oraz składane w kopertach. Wszystkie te środki będą przeznaczone na inwestycje w naszym kościele – remont okien pod dachem Arki. Na tablicy z tyłu kościoła można zobaczyć wstępny projekt
witraża, który znajdzie się w tych oknach.
Z wyprzedzeniem informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii pod hasłem „Jezus
leczy złamanych na duchu” będziemy przeżywać od niedzieli 3 kwietnia do środy 6 kwietnia. Poprowadzi je ks. Andrzej Telus, misjonarz, duszpasterz akademicki na Miasteczku Studenckim. Już teraz
zapraszamy i prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na spotkania rekolekcyjne.
Państwowa Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi zbiórkę darów dla Ukrainy. Prosi o środki higieny, nową bieliznę, żywność długoterminową i wodę.
Ogłoszenie, o które nas poproszono: Szkoła Podstawowa nr 101 na os. Jagiellońskim 9 ogłasza
nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23 od 1 do 31 marca 2022r.
W niedzielę za tydzień zmiana czasu na letni.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek
miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł
więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok
go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go
wyciąć”. (Łk 13, 1-9)
Nd: Wj 3,1-8a.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9 / Pn: 2Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30 / Wt: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35 / Śr: Pwt
4,1.5-9; Mt 5,17-19 / Cz: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23 / Pt: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 / Sb: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14.

Ojciec Pio. Wydanie specjalne „Gościa Niedzielnego” o życiu i przesłaniu św. Ojca Pio. Cyryl traci Ukrainę.
Nadużywanie wiary w wojnie. Wielki Post z „Gościem”. Nieczystość — kolejny z grzechów głównych.
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 kaplicy pojednania): w niedziele kwadrans przed każdą Mszą Świętą / w dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00.
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
10.00-11.00 16.30-18.00
sobota
10.00-10.45
sobota
10.00-11.00
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. Jarosław Gawęda
12 68 08 206
Ks. Rafał Starzak
12 68 08 207
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska 12 68 08 212
Ks. Piotr Waligóra
12 68 08 213
Ks. Bogdan Mosur
12 68 08 215
Ks. Andrzej Małysa 12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

