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Katechizm w pigułce: Sakramenty – podsumowanie
W naszym „katechizmie w pigułce” kończymy cykl o sakramentach świętych. Proszę pozwolić na jeszcze jeden odcinek podsumowujący tę tematykę.
Sakramenty są jednym z czterech filarów tożsamości i życia Kościoła. Poza nimi to: prawdy wiary, zasady życia moralnego i duchowość, czyli relacja z Panem Bogiem. Nie można żadnego z tych filarów
wyeliminować i pozostać w Kościele. To są wyznaczniki tożsamości.
Niestety zawsze w Kościele pojawiali się i dziś również są ludzie, którzy
twierdzą, że można być chrześcijaninem, że można być katolikiem
i równocześnie usunąć któryś z tych filarów lub jego część.
Zróbmy porównanie. Jeśli Kościół porównamy do budowli, to wiara, moralność, duchowość
i sakramenty są filarami na których cała budowla się opiera. Gdy zburzymy jeden filar zawali się
cała budowla. Nawet gdy usuniemy część cegieł jednego filaru budowla może przez jakiś czas stać,
ale przy ataku np. gwałtownego wichru lub trzęsienia ziemi runie.
Tak właśnie jest gdy ktoś demontuje swoją chrześcijańską tożsamość przez odrzucanie
prawd wiary, przykazań, modlitwy lub sakramentów. Gdy odrzuca cały filar natychmiast traci
chrześcijańskie życie. Gdy podważa i demontuje częściowo któryś z filarów może przez pewien
czas oszukiwać siebie i nie mieć świadomości porzucenia wiary. Jednakże w chwili problemów życiowych lub ataków z zewnątrz, jego wiara rozpada się jak domek z kart.
Nie można więc traktować wybiórczo prawd wiary, przykazań, duchowości ani sakramentów świętych. W dzisiejszym materiale mówimy o sakramentach. Zobaczmy jak ta zada działa
w kwestii sakramentów. Tych siedem znaków stanowi pełnię. Nie można żadnego z nich usunąć
i równocześnie oczekiwać pełnego udziału w dobrach pozostałych sakramentów. Sytuacja życiowa
wskazuje, że najczęściej próby „rozmontowania” struktury sakramentów dotyczą sakramentu
małżeństwa. Pojawia się niejednokrotnie pytanie dlaczego nie może przyjmować sakramentu Eucharystii ten kto żyje w związku nie będącym małżeństwem sakramentalnym. To właśnie ze względu na zasadę jedności sakramentów. Nie można przyjmować jednego sakramentu odrzucając inny. Podobnie sprawa ma się z posługą chrzestnego/chrzestnej. Nie może być świadkiem życia sakramentalnego dla dziecka ktoś, kto równocześnie lekceważy równie ważny sakrament jakim jest
małżeństwo. Często wówczas pojawia się pytanie, „a w czym ja jestem gorszy”. Tu nie chodzi
o ocenę, ale o zdatność. Zachęcamy wszystkich do zasadniczej refleksji w tej dziedzinie i trzeźwego spojrzenia na wielkie zagrożenie dla wiary i nadziei życia wiecznego tych osób, które świadomie rozmontowują w swym życiu strukturę sakramentów świętych.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową, 10.04.2022
Poświęcenie palm dziś na każdej Mszy. O 11.00 uroczyste poświęcenie palm na zewnątrz
kościoła; pod ołtarzem fatimskim. Potem procesja do kościoła.
Gorzkie Żale o 16.00. Bezpośrednio po nich Msza Święta. Potem Msze o 17.30 i 19.00. Na
Gorzkich Żalach ofiara na dekorację Ciemnicy i Grobu Bożego.
Także dziś Nowohucka Droga Krzyżowa od kościoła MB Pocieszenia przy ul. Bulwarowej do
bazyliki w Mogile. Rozpocznie się ona o 19.00.
W poniedziałek modlimy się o pokój dla Ukrainy na Mszy o 18.00 i po niej na różańcu.
W środę 13ty dzień miesiąca. Czuwanie fatimskie od Mszy o 11.00 do Mszy wieczornej przy
głównym ołtarzu naszego kościoła.

Kancelaria parafialna nie będzie czynna od czwartku do poniedziałku.
Spowiedź w tym tygodniu: poniedziałek, wtorek i środa: 6.00 – 8.30 i 16.30 – 18.00. W Wielki Czwartek: 6.00 – 8.30, 15.00 – 17.30, 20.00 – 22.30. W Wielki Piątek: 6.00 – 10.00, 15.00 – 17.30,
20.00 – 22.30. W Wielką Sobotę: 6.00 – 10.00. W sobotę nie będzie spowiedzi po południu.
Triduum Sacrum: W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 15.00 i 18.00. Czuwanie
w Ciemnicy do północy. W Wielki Piątek czuwanie w Ciemnicy od 6.00. O 6.00 adorację poprowadzi Żywy Różaniec; o 7.00 Straż Honorowa NSPJ; o 8.00 Stowarzyszenie Krwi Chrystusa; o 9.00
Wspólnota Duchowej Adopcji. O 14.00 będzie Droga Krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej o 15.00
i 18.00. Czuwanie przy Grobie Pańskim do północy. Po liturgii Gorzkie Żale. O 21.00 adorację poprowadzi Chór Parafialny „Arka” a o 23.00 młodzież. W Wielką Sobotę czuwanie przy Grobie Pańskim od 6.00. Poświęcenie pokarmów od 9.00 do 17.00 co pół godziny pod ołtarzem fatimskim.
W czasie poświęcenia pokarmów Zespół Charytatywny będzie zbierał dary i ofiary na rzecz ubogich
w naszej parafii. Paczki dla ubogich będą przygotowane w sali nr 8 od 11.00 do 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej o 18.00. W Niedzielę Zmartwychwstania procesja rezurekcyjna o 6.00. Po niej pierwsza Msza Święta. Potem Msze według porządku niedzielnego.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go
niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się
do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły".
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią,
cóż się stanie z suchym?» Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Gdy przyszli na
miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:
«To jest Król Żydowski». Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». Wszystkie też tłumy,
które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka;
a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. (Łk 23,26-49)
Nd: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56 / Pn: Iz 42,1-7; J 12,1-11 / Wt: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38 / Śr: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25 /
Cz: Wj 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15 / Pt: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1-19,42 / Sb: Rdz 1,1–2,2; Rdz 22,1-18;
Wj 14,15–15,1a; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32–4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12.

Dodatek: Płyta CD z Pismem Świętym w formie słuchowiska. Niechciany sakrament. Spowiedź święta.
Wielki Post z „Gościem”. Gniew — kolejny z grzechów głównych. Wybory na Węgrzech i we Francji.
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

