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Katechizm w Pigułce : Siedem darów Ducha Świętego : Dar Mądrości.
Każdy chrześcijanin i cały Kościół potrzebuje daru mądrości – lub (używając innego terminu) „ducha rozeznania”. W Pierwszym Liście św. Jana możemy przeczytać: „nie wierzcie każdemu
duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się
na świecie” (1J 4,1). Dlatego mądrzy chrześcijanie często mówią: „Pozwól mi się pomodlić i przespać się z tym przez noc, a potem będę mógł wyrazić swój osąd”.
Jeśli popatrzymy na Stary Testament, to w języku hebrajskim słowo hokmah oznacza umiejętność rozróżniania dobra i zła oraz taką osobę, która potrafi dobierać najlepsze środki i metody
dla zrealizowania określonego celu. Gdy poczytamy Księgę Psalmów, zobaczymy, że autor natchniony rozróżnia drogę życia i drogę śmierci, drogę prawdy i drogę kłamstwa oraz drogę mądrości i drogę głupoty. I dochodzi do wniosku, że ten, kto grzeszy, jest człowiekiem głupim. Taki człowiek jest kimś, kto nie rozumie rzeczywistości, patrzy na nią w nieodpowiedni i bardzo niedojrzały sposób. I to z własnej przecież winy. Jako radę w
Księdze Przysłów możemy natomiast usłyszeć takie słowa: „Kto z mądrym
przestaje, nabywa mądrości”. I dlatego też św. Teresa od Jezusa pisze
o tym, by trwać w Bożej obecności oraz o tym, by jak najczęściej przebywać
z Jego przyjaciółmi. A wtedy będziemy nabywać od Boga i od Jego i naszych
przyjaciół głębokiej i duchowej mądrości. A więc rozwój tego daru jest
w dużej mierze zależny od naszych decyzji i podejmowanych działań.
W Nowym Testamencie natomiast możemy wyczytać, że dar mądrości
ujawnia prawdziwy i głęboki sens naszego życia i jest umiejętnością patrzenia na świat, na Pana Boga, na drugiego człowieka, w końcu na siebie samego przez pryzmat wiary, w jej nadprzyrodzonym świetle. Pomaga nam więc
widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest. Ugruntowuje w nas prawdziwy
obraz Pana Boga, a nie stworzony przez nasze zranienia i naszą historię życia. Ułatwia nam dostrzeganie drugiego człowieka i nas samych jako stworzonych na obraz i podobieństwo Boże.
Wtedy widzimy, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre.
Dalej możemy usłyszeć takie słowa w Piśmie Świętym, w Liście św. Jakuba: „Mądrość zaś
zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy”. A zatem ten, kto jest
naprawdę mądry życiowo, to taki, który ma czyste serce. Dalej, to taki, który potrafi przeprosić
i pojednać się z drugim, a więc pełen miłosierdzia. I co ważne, wolny od opinii ludzkiej.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocną, 01.05.2022
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek uroczystość NMP Królowej Polski, w środę św. Floriana, w czwartek św. Stanisława Kazimierczyka, w piątek św. apostołów Filipa i Jakuba.
Od dziś rozpoczynamy celebrację nabożeństw majowych. W niedzielę będą one o 17.00,
w dni powszednie o 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci.
We wtorek nasz parafialny odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze
Święte we wtorek będą jak w niedzielę z tą różnicą, że nie będzie Mszy o 12.30. Suma odpustowa
o 11.00 a po niej procesja. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi ks. prałat Edward Baniak,
który w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Serdecznie zapraszamy na wszystkich
parafian. Szczególnie prosimy o udział dzieci sypiące kwiaty a także asysty feretronów, sztandarów i baldachimu.

W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta
o 16.30. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Dodatkowa Msza w piątek
o 16.00. Kandydatów do bierzmowania z klas VII zapraszamy na Mszę o 18.00 i katechezę po Mszy
Świętej. W sobotę Msza wotywna o 8.00 i po niej różaniec fatimski. O 17.15 wieczór zawierzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczniemy go różańcem, po nim Msza i medytacja w duchu fatimskim zakończona indywidualnym błogosławieństwem.
W niedzielę za tydzień o 9.30 i 11.00 uroczystość pierwszej komunii świętej dzieci z naszej
parafii. Zachęcamy, aby osoby nie związane wybrały Msze Święte w innych godzinach.
Także za tydzień procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę o 9.00. Zachęcamy do udziału.
W zakrystii można nabyć film z uroczystości bierzmowania. Cena płyty 35 zł.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr,
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc
i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc
i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był
bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się
nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto
Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci:
„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”
I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21,1-19)
Nd: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19 / Pn: Dz 6,8-15; J 6,22-29 / Wt: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,2527 / Śr: Dz 8,1b-8; J 6,35-40 / Cz: Dz 8,26-40; J 6,44-51 / Pt: 1Kor 15,1-8; J 14,6-14 / Sb: Dz 6,1-7; J 6,16-21

Wszyscy będziemy rodakami. Wiara i patriotyzm. Silniejsze niż śmierć. Posługa sióstr zakonnych na Ukrainie. „Nie ma przebacz”. Wybaczenie znak chrześcijanina. Drzwi wąsko otwarte... dla Ukrainy w Unii.
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

