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Katechizm w pigułce: Sakrament Małżeństwa
Sakrament małżeństwa jest ostatnim w katalogu świętych znaków, jakie Pan Jezus
dał Kościołowi. Nie znaczy to, że ma on mniejsze znaczenie. Każdy z sakramentów świętych jest tak samo ważny. Każdy uświęca inną dziedzinę życia chrześcijańskiego. Małżeństwo zaś jest pośród sakramentów „najczęściej” sprawowanym. Jest ono bowiem
sakramentem wyjątkowym. Dokonuje się on każdej chwili życia małżonków. Czasami
błędnie rozumuje się, że sakrament małżeństwa ma miejsce tylko w chwili zawierania
małżeństwa. Tak naprawdę sakramentem jest małżeństwo, czyli związek dwojga ludzi,
wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy z Bożym błogosławieństwem podejmują wspólne
życie jako rodzina chrześcijańska. Oni są sakramentem, czyli znakiem obecności Boga w tym świecie. Świadectwo ich życia uświęca świat. Świętość rodziny chrześcijańskiej jest znakiem, że Pan Bóg działa w tym
świecie i czyni ludzi zdolnymi do życia dobrego i oddanego drugiemu. Życia, które rodzi życie.
Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o sakramencie małżeństwa: „Sakrament małżeństwa jest
znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością,
jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia
ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego” KKK 1661. Warto dodać jeszcze
jeden fragment z Katechizmu: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między
sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK
1660.
Katechizm krótko ujmuje w powyższych zdaniach cechy i cele małżeństwa sakramentalnego. Jego
celem zasadniczym jest pomoc małżonkom w drodze do zbawienia. Dokonuje się to przez uświęcenie miłości małżeńskiej. Łaska sakramentu pozwala małżonkom na trwanie w nierozerwalnej małżeńskiej jedności, która jest dla nich i ich dzieci drogą do nieba. Celem małżeństwa na ziemi jest wspólna troska o dobro
małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Skoro małżeństwo jest sakramentem, to wszystko co w nie godzi jest grzechem świętokradztwa.
Każdy czyn, słowo, decyzja i myśl, która niszczy małżeństwo jest profanacją. Każdy zamach na małżeństwo
ma taki ciężar grzechu jak profanacja najświętszego sakramentu, jakby ktoś podeptał hostię.
Małżeństwo jest uświęceniem najbliższej relacji jaka się dokonuje między ludźmi – relacji małżeńskiej. Jak wszystko co ludzkie, tak i relacja małżeńska nie jest łatwą i oczywistą rzeczywistością naszego
życia. Tak łatwo może ona ulec skażeniu grzechem. Można więc powiedzieć, że sakrament małżeństwa
jest dowodem istnienia Pana Boga. Jeśli dwoje ludzi potrafi przeżyć całe życie służąc sobie wzajemnie z
miłością, to jest to możliwe tylko dlatego, że Pan Bóg istnieje i daje ludziom łaskę do dokonania dzieła po
ludzku niemożliwego.
Zachęcamy do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 1601-1666.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu, 27.03.2022
Rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne. Dziś kazania rekolekcyjne na wszystkich Mszach oraz na Gorzkich Żalach. W poniedziałek, wtorek i środę Msze z kazaniami rekolekcyjnymi o 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00. O
19.30 spotkanie rekolekcyjne bez Mszy dla młodych i osób pracujących do późna. Dzieci zapraszamy na
spotkanie o 16.30.
Gorzkie Żale dziś o 16.00. Bezpośrednio po nich Msza bez kazania. Potem jak zawsze w niedziele
Msze o 17.30 i 19.00. Dziś i za tydzień na Gorzkich Żalach będziemy zbierać ofiary na dekorację Ciemnicy i
Grobu Bożego.
Przy wyjściu z kościoła można nabyć baranki wielkanocne i paschaliki „Caritas”.
W najbliższy piątek zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania z klas ósmych na spotkanie po Mszy wieczornej, czyli ok. godziny 18.30. Bierzmowanie w naszej parafii będzie 25.04.2022.

W sobotę o 11.00 Msza z obrzędem błogosławieństwa lektorów z naszego dekanatu. Zapraszamy do
udziału Służbę Liturgiczną i wszystkich chętnych.
Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. O 11.00 uroczyste poświęcenie palm na zewnątrz kościoła; pod ołtarzem fatimskim. Potem procesja z palmami do ołtarza. Zachęcamy dzieci do własnoręcznego przygotowania palm. Najpiękniejsze z nich nagrodzimy w konkursie po Mszy
o 11.00.
W Niedzielę Palmową wieczorem Nowohucka Droga Krzyżowa od kościoła MB Pocieszenia przy
ul. Bulwarowej do bazyliki w Mogile. Rozpocznie się ona o 19.00.
Państwowa Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi zbiórkę darów dla Ukrainy.
Prosi o środki higieny, nową bieliznę, żywność długoterminową i wodę.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem
powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał
Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że
Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do
Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko,
o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu
odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się
w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał.
Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci,
że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich
Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. (J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
Nd: 2Krl4,18b-21.32-37; Flp 3,8-14; J 11,1-45 / Pn: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; J 8,12-20 / Wt: Lb 21,4-9; J 8,21-30 / Śr: Dn 3,14
-20.91-92.95; J 8,31-42 / Cz: Rdz 17,3-9; J 8,51-59 / Pt: Jr 20,10-13; J 10,31-42 / Sb: Ez 37,21-28; J 11,45-57.

Papieże wobec wojny. Papieskie wypowiedzi w sytuacji wojen. Jak ukarać Putina. Czy Putin stanie przed
międzynarodowym trybunałem? Wielki Post z „Gościem”. Obżarstwo — 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

