Biuletyn Informacyjny
Parafii Matki Bożej Królowej Polski
Nr 168, 27.03.2022, IV Niedziela Wielkiego Postu
Katechizm w pigułce: Sakrament Święceń
Ostatnie dwa sakramenty tworzą grupę zwaną sakramentami w służbie komunii Kościoła. Sakrament święceń i małżeństwo są bowiem dane Kościołowi jako
znaki, które uświęcają życie wspólnoty Kościoła i służą tejże wspólnocie. Katechizm
Kościoła Katolickiego tak mówi o tych dwóch sakramentach: „Ci, którzy zostali już
konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich
wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa
karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Z kolei osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu". KKK 1535
Przez sakrament święceń wybrani przez Boga ludzie zostają włączeni do misji apostolskiej, którą
w Kościele ustanowił Jezus Chrystus. Po łacinie sakrament ten nosi nazwę sacramentum ordinationis. Na
język polski przetłumaczono to określenie jako sakrament święceń, choć często używa się też pojęcia sakrament kapłaństwa. Każde z tych określeń ma swój własny akcent. Istotą jest, że sakrament ten daje wybranym przez Kościół ludziom prawo do sprawowania innych sakramentów i oficjalnego głoszenia słowa
Bożego w imieniu Boga i Jego Kościoła.
Od czasów apostolskich wyróżnia się trzy stopnie święceń – trzy grupy duchownych służących Kościołowi, którzy maja udział w sakramencie święceń: diakoni, prezbiterzy i biskupi. Biskup jest tym, który
na mocy władzy apostołów kieruje życiem lokalnego Kościoła. Jego pomocnikami są prezbiterzy i diakoni,
których sobie dobiera. Jednak to nie decyzja biskupa, czy wspólnoty, ale sakrament, a więc bezpośrednie
działanie Pana Boga czyni człowieka diakonem, prezbiterem, czy biskupem. Jedynym kapłanem Nowego
Testamentu jest Jezus Chrystus. Wybrani przez Niego i wyświeceni słudzy reprezentują Go i udzielają łask,
które On wysłużył swoją ofiarą. To zadanie realizują nade wszystko przez udzielanie sakramentów, nauczanie Ewangelii Jezusa Chrystusa i pasterską troskę o wspólnotę Kościoła i wszystko, co tę wspólnotę stanowi i do niej należy.
Zachęcamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 1533-1600.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu, 27.03.2022
W niedziele wielkiego postu Gorzkie Żale o 16.00. Bezpośrednio po nich Msza bez kazania. Potem
jak zawsze w niedziele Msze o 17.30 i 19.00. Dziś i w kolejne niedziele na Gorzkich Żalach będziemy zbierać ofiary na dekoracje Ciemnicy i Grobu Bożego.
Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą dziś o 17.30.
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 Najdroższej Krwi Zbawiciela.
W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W piątek
spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o 16.30 dla dzieci,
o 17.15 dla dorosłych, o 19.00 dla młodzieży. Na Mszę o 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania
z klas VII. Po Mszy spotkanie kandydatów. W sobotę Msza wotywna o 8.00 i po niej różaniec fatimski. Od
9.00 odwiedzimy chorych. O 17.15 wieczór uwielbienia i zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczniemy go różańcem. O 18.00 Msza Święta. Po niej medytacja przed Najświętszym Sakramentem z indywidualnym błogosławieństwem. Zachęcamy do zapisania i powierzenia Maryi naszych intencji.
W niedzielę za tydzień rozpoczniemy rekolekcje. W niedzielę kazania rekolekcyjne na wszystkich
Mszach oraz na Gorzkich Żalach. W poniedziałek, wtorek i środę Msze rekolekcyjne o 6.30, 8.00, 9.30 i
18.00. O 19.30 spotkanie bez Mszy. Dzieci zapraszamy na spotkanie o 16.30.
Za dwa tygodnie Niedziela Palmowa. Zachęcamy dzieci do własnoręcznego przygotowania palm.
Najpiękniejsze z nich nagrodzimy w konkursie.

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: III Liceum Ogólnokształcące zaprasza na dzień otwarty
1 kwietnia, z kolei Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące zaprasza na dzień otwarty 2 kwietnia.
Szczegóły na plakatach przed kościołem.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów.
Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i
przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt
mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,
a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i
wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz
ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy
jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze
sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale
mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. (Łk 15, 1-3.11-32)
Pan Jezus kieruje swoją przypowieść do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. W przypowieści reprezentuje ich
starszy syn. On jest głównym bohaterem przypowieści. A sama przypowieść zachęca każdego z nas, aby zapytać, czy w
nas nie ma cech starszego syna.

Nd: Joz 5, 9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32 / Pn: Iz 65,17-21; J 4,43-54 / Wt: Ez 47,1-9.12; J 5,1-16 / Śr: Iz 49,8-15; J 5,17-30 /
Cz: Wj 32,7-14; J 5,31-47 / Pt: Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30 / Sb: Jr 11,18-20; J 7,40-53.

Prorocka misja Fatimy. Papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Śmierć za
miłość. Polacy ratujący Żydów. Wielki Post z „Gościem”. Zazdrość — 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

