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Katechizm w Pigułce: Siedem darów Ducha Świętego: Dar Męstwa.
Rzymski filozof Seneka (5 rok przed Chr. - 65 po Chr.) twierdzi, że „żyć znaczy walczyć”. Biblia wypowiada się podobnie (por. Hi 7, 1). W tym kontekście warto przypomnieć sobie znaczenie
męstwa jako daru Ducha Świętego.
Dar męstwa wpływa na wolę, która podejmuje się wielkich zadań ze względu na Boga. Mimo przeszkód człowiek
decyduje się bez wahania. Jest gotów ponosić ofiary dla
chwały Bożej i własnego zbawienia. Wobec przeciwności nie
rezygnuje z czynienia dobra. Celem oddziaływania tego daru
są duchowe dobra, których zdobycie wymaga wysiłku.
Zewnętrznymi przejawami daru męstwa są odwaga
i wytrwałość, czyli determinacja w działaniu na drodze do
świętości. Męstwo oznacza tu moc konieczną do dawania
świadectwa wierze, nawet za cenę cierpienia. Nie przerażają
żadne trudności, nawet niebezpieczeństwo śmierci. Taka postawa zdumiewa otoczenie. Dar męstwa udoskonala cnotę męstwa, której czasem towarzyszą wątpliwości. Jeżeli w przypadku cnoty
wola zdeterminowana jest zewnętrzną słusznością działania, to w przypadku daru męstwa wolę
motywuje sam Duch Święty. Człowiek podejmuje dobro, aby wypełnić wolę Bożą. Z jednej strony
jest poczucie własnej słabości, ale z drugiej pewność oparta na zaufaniu Bogu.
Do rozwoju daru męstwa konieczna jest osobista dyscyplina. Jednak męstwo różni się od
naturalnej odwagi – źródłem, motywacją, skutkami oraz celem. Męstwo jest podporządkowane
woli Bożej i służące dziełu zbawienia. Konieczne, aby nie bać się walczyć w obronie sprawiedliwości; bronić prawdy pokornie, ale stanowczo, z wiarą w zwycięstwo. A Duch Święty pomaga zwyciężać kryzysy i daje moc do realizacji postanowień. Dostarcza sił, aby doprowadzić do końca działania konieczne dla zbawienia.
Dar męstwa pomaga zmierzyć się z realiami świata. W dramatycznych sytuacjach pozwala
reagować ze spokojem Chrystusa, zachowując potrzebną cierpliwość (por. J 18, 4-8). Ale wymaga
przyznania, że jest się słabym. To Duch jest źródłem męstwa, czyli „mocy funkcjonującej na sposób boski”. On przejmuje inicjatywę w działaniach, które są podejmowane pod Jego wpływem.
Uczy konsekwentnie walczyć z grzechem i skłonnością do ucieczki. Pomaga pokonywać słabości
związane z kondycją ludzkiej natury.
Działanie daru męstwa widać wyraźnie w postawie męczenników. W skrajnie niesprzyjających okolicznościach wytrwali przy Bogu. Znosili niechęć i wrogość. Uczą przeciwstawiać się konformizmowi, niesprawiedliwości i kłamstwu. Dar męstwa bowiem pozwala wznieść się ponad
ludzkie kalkulacje i lęk o siebie.
W jaki sposób zabiegać o dar męstwa? Po pierwsze: praktykować w życiu cnotę męstwa.
Taka praktyka polega na odważnym czynieniu dobra, choćby drobnego i rezygnacji za zła, choćby
bardzo pociągającego. Po drugie: umieć pokornie uznać swoją niemoc a równocześnie bezgranicznie zaufać Bogu. Nie prosić Boga o to, aby zabrał nasze krzyże, ale o to, byśmy lepiej znosili je celem przyjęcia nauki, którą dla nas Bóg w nich przeznaczył (Łk 22,42). Po trzecie: doceniać dar Eucharystii, który jest pokarmem mocnych. Często ją przyjmować i równie często adorować.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną, 22.05.2022
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek NMP Wspomożycielki Wiernych; w czwartek św. Filipa Nereusza; za tydzień w niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie.

Dziś przeżywamy nawiedzenie naszej parafii przez Ikonę Świętej Rodziny. Po południu od
13.30 do 15.00 zapraszamy na osobistą modlitwę przed ikoną. O 15.00 wspólnie odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i pożegnamy ikonę. Na stolikach z gazetami można znaleźć obrazki ikony, które można sobie zabrać jako pamiątkę dzisiejszego wydarzenia.
Dziś Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedziele o 17.00 a w dni powszednie
o 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie dzieci. W poniedziałek, wtorek i środę na
nabożeństwach majowych będziemy się modlić o dobre urodzaje i w intencji krajów głodujących.
W najbliższą sobotę Ks. Piotr organizuje jednodniową, pieszą pielgrzymkę z Łagiewnik do
Kalwarii. 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 oraz
na Światowe Dni Młodzieży w roku przyszłym. Szczegóły można poznać w zakrystii.
Nasza parafia planuje zorganizować piknik parafialny 12.06. Zachęcamy, aby zarezerwować
sobie czas. A chętnych do pomocy w organizacji prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten
nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam
o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie". (J 14, 23-29)
Pan Jezus daje nam niezawodny sposób poznania, jaka jest nasza wiara, jaka jest nasza miłość do Niego. Tym sposobem jest pytanie o nasze decyzje i czyny. Czy w naszym postępowaniu
idziemy za Jego nauką. Jeśli tak, to możemy być pewni, że wierzymy Mu i kochamy Go. Jeśli zaś nasze czyny nie zgadzają się z Jego nauką, to nasze słowa i deklaracje nie mają żadnego znaczenia.
Nd: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29 / Pn: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a / Wt: Dz 16,22-34; J 16,5-11 /
Śr: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15 / Cz: Dz 18,1-8; J 16,16-20 / Pt: Dz 18, 9-18; J 16,20-23a / Sb: Dz 18,23-28; J 16,23b-28

Dlaczego popierają Putina. Rozmowa Gościa. To nie Bóg zawinił. Bolesne pytanie, gdzie jest Bóg w czasie
wojny? Własność poza zasięgiem. Oczekiwania od państwa w sprawie budowy i zakupu mieszkań.
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

