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Katechizm w Pigułce: Siedem darów Ducha Świętego: Dar Pobożności.
Spośród darów Ducha Świętego należy jeszcze przypomnieć znaczenie daru pobożności.
Jego głównym źródłem jest przymierze Boga z ludźmi. Oznacza ono wierność Boga człowiekowi.
Boża miłość do ludzi oczekuje postawy wzajemności. Stąd właściwą odpowiedzią jest synowskie
przywiązanie wyrażane w aktach kultu.
Dar pobożności uzdalnia do wejścia w dziecięcą bliskość z Bogiem. Dzięki temu darowi możliwa jest miłość do
Boga jako Ojca, Opatrzności i Stwórcy wszelkiego życia. Relacja do Boga budowana na przyjaźni staje się więzią miłości, a nie uwięzieniem. Prowadzi do podporządkowania życia Bogu, który jest źródłem motywacji i celem dążeń.
Talent pobożności skłania więc do czci, uznania zależności i wdzięczności wobec Boga. Buduje wspólnotę z Nim.
Przez wskazywanie, co jesteśmy Mu winni, pomaga oddawać Bogu to, co Mu się należy (por. Mt 22, 21). Co najważniejsze, umożliwia spełnianie religijnych praktyk z miłością. Jego działanie polega więc na zachęcaniu do uczczenia Boga za to, kim jest oraz kim my jesteśmy dla Niego. Dar ten inspiruje i porządkuje akty wewnętrzne i zewnętrzne, które należy wykonywać, aby utrzymać relację z Bogiem. Są to
m.in. uczestnictwo w Mszy Świętej, rozważanie Ewangelii, korzystanie z sakramentów, praktyka
modlitwy osobistej.
Modlić się oznacza uznać doskonałość Boga i akceptować całkowitą zależność od Niego.
Stąd dar pobożności związany jest z postawą pokory. Poza tym wzmacnia w walce z pokusą, aby
się nie modlić. Uwalnia od popularnych przesądów na temat modlitwy. Pozwala modlić się wytrwale; pokonywać przeszkody oschłości i zniechęcenia, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Podczas
modlitwy zaś pobudza do dziękczynienia i uwielbienia Boga. Jednym słowem, uczy „modlić się tak,
jak trzeba”, czyli skutecznie (por. Rz 8, 26).
Ten dar Ducha jest wewnętrznym przewodnikiem modlitwy zgodnej z nauczaniem Chrystusa (por. Mt 6,5-15; Łk 11,1-4). Uzdalnia, aby zwracać się do Boga z ufnością i pewnością. Z jednej
strony chroni przed spoufaleniem i zuchwałością wobec Niego, a z drugiej przed postawą blokującego lęku i zawstydzenia. W ten sposób dar pobożności przenika autentyczną liturgię i żywą adorację Najświętszego Sakramentu.
Dar pobożności sprawia, że serce jest wyrozumiałe i współczujące dla bliźnich, dlatego kryterium chrześcijańskiej pobożności nie jest tournée po pielgrzymkach i innych nadzwyczajnych
spotkaniach, ale postawa przebaczenia, przyznania się do prawdy, pomocy słabszym fizycznie,
ekonomicznie lub moralnie (por. Iz 1,11-17; Oz 6,6). Człowiek, który się źle modli, nie podejmie
takich postaw na długo.

Ogłoszenia duszpasterskie na Wniebowstąpienie Pańskie, 29.05.2022
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek Święto Nawiedzenia NMP; w piątek św. Karola Lwangi i towarzyszy męczenników z Ugandy. W niedzielę za tydzień Zesłanie Ducha Świętego.
Serdecznie zapraszamy na ostanie nabożeństwa majowe: dziś 17.00 a w poniedziałek i wtorek o 17.30. Od środy zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Będą one celebrowane w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedziele o
17.00.

W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o
17.00. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Dodatkowe Msze Święte w piątek o
16.00 i 17.00. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII w piątek na Mszy o 18.00 i na katechezie po Mszy w kościele. W sobotę Msza wotywna o 8.00 po niej różaniec fatimski. Od 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Po południu wieczór zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczniemy go różańcem o 17.15. O 18.00 Msza Święta a po niej medytacja w duchu
fatimskim z indywidualnym błogosławieństwem. Zachęcamy do spisania i złożenia intencji.
W niedzielę za tydzień na Mszy o 8.00 spotkanie Żywego Różańca.
Ks. Jarosław organizuje w najbliższą sobotę wyjazd na Spotkanie Młodych na Polach Lednickich oraz na Światowe Dni Młodzieży w roku przyszłym. Szczegóły można poznać w zakrystii.
Ogłoszenia, o które nas poproszono: 10 Grupa Pielgrzymkowa z parafii św. Maksymiliana w
Mistrzejowicach zaprasza na pielgrzymkę rowerową do Szczepanowa 18.06.2022. Szczegóły na plakacie w gablocie. 20 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych przy Rondzie
Kocmyrzowskim zachęca do zapoznania się ze swoją ofertą edukacyjną. Plakat na tablicy przed kościołem. 30 Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Sendzimira na os. Złotej Jesieni 2 zaprasza
uczniów klas 8 i ich rodziców na piknik promocyjny we wtorek 31 maja od 8.00 do 16.00. W programie prezentacja szkoły i liczne atrakcje.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc
i błogosławiąc Boga. (Łk 24,46-53)
Nd: Dz 1,1-11; Hbr 9,24-28;10,19-23; Łk 24,46-53 / Pn: Dz 19,1-8; J 16,29-33 / Wt: So 3,14-18; Łk 1,39-56 / Śr: Dz 20,28-38; J
17,11b-19 / Cz: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26 / Pt: Dz 25,13-21; J 21,15-19 / Sb: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25

Szklany dom. Film ukazujący prawdę o działaniach św. Jana Pawła II wobec grzechu w Kościele. Pieniądze
albo Izba. Unia wymusza na Polsce zmiany w prawie, aby mogła dostać na Krajowy Plan Odbudowy.
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

