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Katechizm w Pigułce: Siedem darów Ducha Świętego: Dar Rozumu.
Dar rozumu jest to nadprzyrodzony dar umożliwiający rozumienie świata wykraczające daleko
ponad poznanie zmysłowe. Dar ten wynika ze wspaniałomyślnego zaproszenia człowieka do uczestnictwa w poznaniu charakteryzującym samego Boga. Teolog Rupert z Deutz (1075-1129) wyjaśnia, że
dar rozumu to "zdolność, która sprawia, że Boże słowa słyszy się od wewnątrz".
Dar rozumu potrzebny jest, aby odczytać wolę Bożą względem siebie, czyli to, w jaki sposób
żyć. Umożliwia też rozumienie słowa Bożego i przyjęcie Objawienia. Jest potrzebny, gdyż wiele prawd
wiary dotyczy treści, którym sprzeciwia się ludzka natura i logika. Nagle Ewangelia i Prawo stają się
jasne. Są żywym i motywującym punktem odniesienia w życiu. Poza tym
dar rozumu pozwala zrozumieć to co w sakramentach najważniejsze, choć
niewidzialne. Pozwala uznać strukturę i misję Kościoła – odróżnić to co
ludzkie od tego co boskie. Tak wierzący pozwala się wtedy pouczać Duchowi w środowisku Kościoła.
Konkretny wpływ tego daru mamy opisany w ewangelicznej scenie
uczniów idących z Nieznajomym do Emaus (Łk 24, 13-35. 45). Wprowadzenie w sens wydarzeń i słów Jezusa jest efektem działania właśnie daru rozumu. Ludzki umysł zostaje oświecony w odniesieniu do tego, co w Piśmie
wskazuje na Osobę i wyjaśnia misję Mesjasza. Informuje o treściach, które
są wiarygodne. Rozum nie widzi Boga, ale trafnie odczytuje znaki wskazujące kierunek poznania. Dlatego byłoby nie-rozumnie nie wierzyć drogowskazom.
Rozum jest darem rozróżniania między dobrem a złem, prawdą
i kłamstwem. Pozwala widzieć we właściwym świetle rzeczywistość, która
z punktu widzenia wiary jest pomieszaniem miłości i grzechu. Dar rozumu
pozwala na dokonywanie takich wyborów, które są najbardziej chciane
przez Boga. To zatem nie tylko sfera dotycząca umysłu i chłodnych kalkulacji, ale wrażliwego wnętrza,
które stanowi o tożsamości całego człowieka. Trud rozeznawania i wyboru dobra owocuje ostatecznie
wejściem na drogę zbawienia. Dlatego stawka podejmowanych decyzji jest przeogromna i nie wolno
jej zlekceważyć. Lud Izraela usłyszał: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Wybierajcie więc życie, abyście
żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30,15.17-19).
Oby każdy wierzący umiał odpowiedzieć Panu tak, jak to uczynił ślepy Bartymeusz, kiedy Jezus
się go zapytał: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Niewidomy powiedział Mu: „Rabbuni, żebym przejrzał” (Mk 10,51).

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną, 08.05.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek Uroczystość św. Stanisława – przeniesiona ze względu na niedzielę; w piątek Matki Bożej Fatimskiej; w sobotę św. Macieja, Apostoła.
Dziś o 9.30 i 11.00 uroczystość pierwszej komunii świętej dzieci z naszej parafii. Dzieci przez
cały tydzień będą uczestniczyć w nabożeństwach majowych i Mszach o 18.00 w ramach białego tygodnia.
We wtorek spotkanie Straży Honorowej Serca Jezusowego 16.30 w sali nr 9.
W czwartek Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację o 16.00 i spotkanie po niej
w sali nr 9.
W piątek pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Po Mszy o 11.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne. Od 16.30 do 18.00 okazja do spowiedzi. O 18.00 Msza Święta a po niej różańcowa

procesja pokutna. Po procesji poświęcenie dewocjonaliów i czuwanie modlitewne do 21.00. Serdecznie
zapraszamy wszystkich.
Za tydzień na Mszy o 11.00 rocznica pierwszej komunii dzieci z klas IV.
Także za tydzień będziemy gościć w naszej parafii kleryków z seminarium naszej diecezji, którzy
będą dzielić się z nami świadectwem swego powołania. Po Mszy o 11.00 zapraszamy dzieci i młodzież
na spotkanie z klerykami.
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedziele o 17.00 a w dni powszednie
o 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci.
Ogłaszamy ostatni w tym roku szkolnym nabór do Służby Liturgicznej. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami prosimy o zgłoszenie w zakrystii.
4 czerwca odbędzie się Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Po dwóch latach przerwy młodzi znów będą dzielić się swoją wiarą. Zgłoszenia na wyjazd u księdza Jarosława. Organizuje też grupę
tancerzy lednickich. Zachęcamy, aby dołączyć do niej.
Informujemy, że od 24 lipca do 6 sierpnia 2023 roku planowane są kolejne Światowe Dni Młodzieży. Tym razem w Lizbonie. Grupa wyjeżdżających na ŚDM powstaje także przy naszej parafii. Chętnych prosimy, aby zgłosili się do ks. Jarosława jak najszybciej. Najpóźniej do końca czerwca tego roku.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w obchód naszego parafialnego odpustu w miniony wtorek. Szczególne podziękowania dla: Służby Liturgicznej, Pana Organisty, Chóru „Arka”, Dzieci
z parafialnej Scholi i Dzieci sypiących kwiaty, Asyst feretronów, sztandarów, światła i baldachimu. Sióstr
katechetek, zakrystianki i wszystkich Sióstr.
Pragniemy także złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w czasie święcenia pokarmów wsparli ubogich z naszej parafii. Z otrzymanych darów Siostra z Zespołem Charytatywnym przygotowała ponad 120 paczek, a złożone ofiary będą służyć pomocy ubogim w następnych miesiącach.
W zakrystii można nabyć film z uroczystości bierzmowania. Cena płyty 35 zł.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może
ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,27-30)
Wiarę wyznaje się nogami. Tak! Ten kto wierzy idzie za tym w kogo wierzy.
Kto wierzy przychodzi do Jezusa obecnego w Eucharystii i idzie za Nim. Kto nie
przychodzi, może mówić co zechce, ale to nic nie znaczy.
Nd: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-I7; J 10,27-30 / Pn: Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16 /
Wt: Dz 11,19-26; J 10,22-30 / Śr: Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50 / Cz: Dz 13,13-25; J 13,16-20 / Pt: Dz 13,2633; J 14,1-6 / Sb: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17

Dodatek. Płyta CD z nagraniem Pisma Św. w formie słuchowiska. Wojna znaczy głód. Wojna na Ukrainie
spowoduje problemy z żywnością w całym świecie. Dusz pasterze. Refleksje na niedzielę Dobrego Pasterza.
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

