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Katechizm w pigułce: Siedem darów Ducha Świętego.
Duch Święty został obiecany uczniom przez samego Jezusa. Jego obecność w Nowym Testamencie jest wyrażana trzema greckimi słowami: dynamis (czyli „wszechmoc Boga”), energeia (czyli „skuteczna siła”), pneuma (czyli „żywy oddech”).
W Duchu Świętym otrzymujemy pełnię łaski. Biblijny opis
„siedmiu darów Ducha Świętego” określa, jakie łaski poszczególnym wierzącym mogą być dane dzięki obecności Ducha
Świętego. Na wyrażenie tej rzeczywistości w biblijnej grece
znajdujemy pojęcia charisma lub charismen (czyli „dar” lub
„dary ofiarowane z dobroci”).
Co mówi Pismo Święte? W Nowym Testamencie znajduje się pełna lista „darów Ducha
Świętego” w różnych miejscach. Niektóre wyliczenia się pokrywają. O tych darach mowa na przykład w Rz 12,6-8; 1Kor 12,8-10; 1Kor 12,28-31; Ef 4,7.11-12 i wreszcie w 1P 4,10-11. Na tej podstawie tradycyjnie Kościół mówi o „siedmiu” darach Ducha Świętego. Siedmioma darami Ducha
Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Duch Święty
obdarza nimi chrześcijan, tzn. poza ich przyrodzonymi zdolnościami udziela im tych nadprzyrodzonych darów i daje szansę stawania się szczególnymi narzędziami działania Boga na tym świecie.
Duch Święty daje swoje dary każdemu wierzącemu indywidualnie. Ale zawsze są one dawane dla pożytku całego Kościoła. Duch Święty buduje Kościół i ożywia go. Przypomina mu o jego
misji. Powołuje ludzi do jego służby i obdarza ich potrzebnymi darami. Prowadzi nas do coraz
głębszej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem.
W Niemczech jest takie powiedzenie: „wielu kucharzy psuje zupę”. Jeden z nich bowiem
dodaje trochę soli. Drugi mówi: „Konieczna jest łyżka miodu!”. Trzeci mówi: „Owsianka bez czosnku? To w ogóle nie działa!”. Założę się, że w ten sposób zupa będzie niejadalna!
Podobnie chrześcijaństwo staje się niejadalne, kiedy samozwańczy architekci myślą, że Kościół jest tym, co my, ludzie, zrobimy z niego. Oto kolejna inteligentna książka na jego temat! Oto
niezbędne stowarzyszenie! A oto nowy, wspaniały statut! Ci samozwańczy architekci bez wahania
majstrują przy Kościele, aby wygładzić jego krawędzie i sprawić, aby jego wygląd był bardziej akceptowalny dla współczesnych.
Ludzie mogą bardzo dobrze służyć Kościołowi tylko wtedy, gdy słuchają Boga. W końcu Kościół ma tylko jednego prawdziwego Mistrza budowlanego. Jest niewidzialny. Można Go poczuć
tylko najlepszymi zmysłami, ale jest bardzo aktywny. Duch Święty jest Tym, który zachowuje Kościół jako całość w prawdzie i prowadzi go do coraz głębszego poznania Boga. Duch Święty jest
Tym, który działa w sakramentach oraz sprawia, że Pismo Święte jest dla nas żywe i aktualne. I tylko to się liczy! Jako jedynie stowarzyszenie z wielkimi ideałami, jako społeczność ludzka, jako grupa czy jako partia… jednym słowem: jako całość tylko socjologiczna Kościół jest zupełnie nieinteresujący.
O tym, że Duch Święty naprawdę działa w Kościele, świadczy przede wszystkim fakt, że istnieje on nadal od ponad 2000 lat. W swojej długiej historii doświadczył wszystkiego: był przez lata
zakazany lub wykorzystywany dla celów politycznych, był wynoszony pod niebiosa lub przeklinany, był przekupywany lub prześladowany, był wtrącany do więzienia lub skazywany na wygnanie –
i co rusz uznawano go za zmarłego. A on żyje i życie światu daje dzięki darom, które otrzymuje od
Ducha Świętego.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 24.04.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Marka, we wtorek uroczystość św. Wojciecha, w piątek św. Katarzyny ze Sieny.
Zachęcamy do nawiedzenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Plan uroczystości
w Łagiewnikach znajduje się w gablocie parafialnej. Młodzież zapraszamy do Łagiewnik na Mszę o 18.00
i po niej na koncert Jakuba Bartczaka, księdza – rapera.
Dziś Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Jutro o 18.00 bierzmowanie w naszej parafii. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp Damian Muskus. Serdecznie polecamy młodzież przystępującą do bierzmowania modlitwie całej naszej parafialnej
wspólnoty.
W najbliższy czwartek kawiarnia i restauracja Nadzieja obchodzi swoje trzecie urodziny. Z tej racji
zaprasza na Mszę Świętą w czwartek o 18.00 w intencji swoich przyjaciół, sympatyków i gości.
Przypominamy, że przy naszej parafii można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika. Dyżury
w każdy czwartek o 17.00.
W niedzielę za tydzień pierwszy maja. Rozpoczniemy w tym dniu nabożeństwa majowe. Będą one
w niedziele o 17.00 a w dni powszednie o 17.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich a szczególnie dzieci.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do
nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy
Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział
mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)
Nd: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31 / Pn: 1P 5,5b-14 lub 1Kor 1,23-24; Mk 16,15-20 / Wt: Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30;
J 12,24-26 / Śr: Dz 5,17-26; J 3,16-21 / Cz: Dz 5,27-33; J 3,31-36 / Pt: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30 / Sb: Dz 6,1-7; J 6,16-21

Ostatnia deska ratunku. Modlitwa do Miłosierdzia Bożego. To ja jestem sztormem. Świadectwo wybaczenia syna, którego ojciec nienawidził za to, że się urodził. „Maleńka, zwycięska”. Jak wojny zmieniały Rosję.
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

