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Katechizm w Pigułce: Siedem darów Ducha Świętego: Dar Rady.
Radca prawny, doradca finansowy – te i tym podobne nazwy spotykamy na co dzień, ponieważ praktycznie w każdej dziedzinie życia ktoś potrzebuje rady. W jak wielkiej zatem jest ona
cenie, a tym bardziej, gdy odnosi się do spraw fundamentalnych. Wspaniałych przykładów dostarcza nam Ewangelia, zwłaszcza w przypadku Jezusa postawionego w konieczności zajęcia stanowiska wobec kobiety cudzołożnej (por. J 8,3), a także wobec pytania „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?” (Mt 22,17). W obydwu przypadkach wydaje się, że Jezus był na straconej pozycji.
Tak się jednak nie stało, bo słowami: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień” (J 8,7) oraz: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (J 22,21) Jezus zawstydził swoich przeciwników, objawiając mądrość z wysoka
Nie tylko sytuacje konfliktowe i sporne są powodem udzielania daru rady. Jest on niezwykle skuteczną pomocą, gdy zachodzi
potrzeba podjęcia szczególnie ważnych i wiążących decyzji. Tak
może być odnośnie rozeznawania swojego powołania życiowego,
wyboru pracy, zmiany jakiegoś postępowania, itd. Dar ten może
być udzielany na przykład w modlitwie, podczas jej trwania, albo
poprzez nią, później, gdy zajdzie taka potrzeba. Ważne jest w każdym razie samo otwarcie na Boga, który przygotowuje stosowne
łaski, rozdzielane przez Ducha Świętego w odpowiednim czasie.
Wydaje się, że o dar rady szczególnie powinni zabiegać ci, którzy z racji swej profesji, zawodu, roli jaką mają spełnić, są odpowiedzialni, a nawet powołani do przewodniczenia innym, niesienia pomocy, wychowywania, itp. W zwyczajnych warunkach są nimi na przykład rodzice dla swoich dzieci (por. KKK 2221-2231). To także pedagodzy, kierownicy duchowi, w tym spowiednicy,
psychologowie, terapeuci, wreszcie przyjaciele względem siebie. Z jednej strony chrześcijanin powinien zabiegać o taki dar dla siebie samego, także w odniesieniu do innych, aby z niego korzystali, z drugiej strony winien uczyć się ufności i poszukiwać pewne osoby, u których mógłby znaleźć
potrzebne mu światło i siły. Czyż w codzienności człowiek nie doświadcza nieraz zbawiennej wręcz
pomocy kogoś drugiego?
W starożytności chrześcijańskiej wielkim szacunkiem cieszyli się mnisi zwani Abba. Do nich,
żyjących w odosobnieniu, ubóstwie, poświęcających się kontemplacji, przychodzono z prosto sformułowaną prośbą: „Ojcze, powiedz mi słowo”. Przedstawiano króciutko swój problem i czekano.
Abba czynił rozważanie w Duchu Świętym i udzielał stosownej rady. Podstawą takich relacji międzyludzkich była wiara, że tylko Pan jest w stanie prowadzić człowieka, aby ten nie pobłądził.
Niech zatem i nam, jeden z Ojców Pustyni, św. Marek Eremita (V w.) udzieli na koniec lekcji:
„Zawiłego problemu nie próbuj rozwiązać z uporem stawiając na swoim, lecz przez to, co nakazuje
prawo duchowe: cierpliwość, modlitwę i trwałą nadzieję”.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną, 15.05.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Andrzeja Boboli.
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Andrzeja Boboli.
Dziś na Mszy Świętej o 11.00 rocznica pierwszej komunii świętej dzieci z klas IV.
W najbliższą sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji zaprasza na adorację o 10.00 i Mszę
Świętą o 11.00 w intencji obrony życia.
Za tydzień naszą parafię nawiedzi ikona świętej Rodziny. Peregrynacja rozpocznie się w sobotę o 16.00. Modlitwę przy ikonie rozpoczniemy różańcem o 17.00. O 18.00 Msza Święta, której

przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz z dusz-pasterstwa rodzin naszej diecezji. Po Mszy
czuwanie modlitewne. W niedzielę ikona będzie nam towarzyszyć podczas Mszy do południa. Po
południu będzie jeszcze możliwość indywidualnej modlitwy do godziny 15.00. O 15.00 wspólnie pomodlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po Koronce ikona zostanie przewieziona do parafii
MB Nieustającej Pomocy w Mistrzejowicach.
Także za tydzień przy naszym kościele kwestować będą przedstawiciele fundacji Agape organizującej pomoc materialną i wypoczynek dla niepełnosprawnych.
Msza o 17.30 za tydzień będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedziele o 17.00 a w dni powszednie o 17.30.
Ogłaszamy ostatni w tym roku szkolnym nabór do Służby Liturgicznej. Chłopców, którzy
chcieliby zostać ministrantami prosimy o zgłoszenie w zakrystii.
Ks. Piotr organizuje jednodniową, pieszą pielgrzymkę z Łagiewnik do Kalwarii w sobotę,
28 maja. Szczegóły na plakacie w gablocie. Zapisy w zakrystii. Koszt pielgrzymki 30 zł, w nim także
powrót autokarem do Nowej Huty.
Ks. Jarosław organizuje wyjazd na Spotkanie Młodych 4 czerwca na Polach Lednickich. Szczegóły można poznać w zakrystii.
Na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku planowane są kolejne Światowe Dni Młodzieży.
Chętnych na wyjazd do Lizbony prosimy, aby zgłosili się do ks. Jarosława do końca czerwca.
W zakrystii można nabyć film z uroczystości bierzmowania.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę i wszystkie ofiary składane w kopertach
i przesyłane na konto parafii. Gromadzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na remont
okien pod dachem Arki.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy
został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg
został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i
zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie
Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13, 31-33a. 34-35)
Nd: Dz 14,21b-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35 / Pn: Ap 12,10-12a; 1Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26 / Wt: Dz 14,19-28; J 14,2731a / Śr: Dz 15,1-6; J 15,1-8 / Cz: Dz 15,7-21; J 15,9-11 / Pt: Dz 15,22-31; J 15,12-17 / Sb: Dz 16,1-10; J 15,18-21

Św. Karol de Foucauld. Dziś kanonizacja niezwykłego pustelnika. Potężniejsza od pocisków. Matka Boże
Fatimska. Kara dla poprawy. Refleksja o zbuntowanych księżach na przykładzie o. Daniela z Czatachowej.
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

