Biuletyn Informacyjny
Parafii Matki Bożej Królowej Polski
Nr 178, 05.06.2022, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Katechizm w Pigułce: Siedem darów Ducha Świętego: Dar Bojaźni Bożej.
Ostatni w katalogu darów Ducha Świętego, bojaźń Boża, leży u podstaw
życia duchowego. W tej bojaźni chodzi o wielkie dobro. Mamy do czynienia
z lękiem twórczym, który ukazuje się, jako głębokie poczucie odpowiedzialności. Lękamy się utracić to, co zostało nam obiecane i stanowi realną szansę
dla naszej przyszłości: samego Boga. Bojaźń Boża występuje w trzech postaciach: bojaźń „niewolnicza”, bojaźń służebna , bojaźń synowska. Tylko ta
ostatnia jest prawdziwie darem Ducha Świętego. Dwie pierwsze choć są postawami religijnymi, to
jednak są niedojrzałe i wywodzą się tylko z naszej natury, która jest religijna, ale nie jest chrześcijańska.
Bojaźń „niewolnicza” – jest to naturalny lęk o siebie, w odniesieniu do życia religijnego.
Człowiek traktuje Boga jako kogoś groźnego i wymagającego. Ponieważ chodzi o uniknięcie kary
za niedotrzymanie zobowiązań wobec Boga, trzeba się z Bogiem umiejętnie i „dyplomatycznie”
obchodzić. Od pełnienia złych uczynków powstrzymuje człowieka jedynie obawa przed karą. Dobro czyni człowiek jedynie z moralnego przymusu i stąd nazwa bojaźni niewolniczej.
Bojaźń służebna – jest to uczucie religijnego przerażenia wielkością oraz mocą Boga, którego człowiek nie śmie niczym obrazić. Stąd rodzi się troska o czystość moralną. Jest to bojaźń nie
tylko przed karą, lecz jest to lęk przed możliwością bycia winnym. W większym stopniu człowiek
myśli o Bożych wymaganiach, niż o osobowym kontakcie z Nim, jako swoim Ojcem.
Bojaźń synowska – wyraża się ona w oddawaniu czci Bogu i okazywaniu Mu posłuszeństwa.
Nie jest to właściwie lęk o siebie, lecz głęboki szacunek wobec spraw Bożych. W bojaźni synowskiej mamy na uwadze takie przylgnięcie do miłości Boga, że sama myśl o jej utracie przez zaciągnięcie winy, napełnia człowieka lękiem. Człowiek chce kochać Boga, bez żadnej obawy odrzucenia Go. Taka bojaźń i miłość są w życiu nierozdzielne. Taka właśnie bojaźń jest „początkiem mądrości”, staje się podstawą do oddawania czci Bogu. „Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana”. Kto
Go się zatem nie boi, nie jest szczęśliwy.
„Bojaźń Boża” jest równoznaczna z wiernym zachowywaniem Prawa Bożego. Można nazwać ją inaczej, jako: szacunek, cześć religijna, odczucie Boga. „Bojaźń Boża” jest postawą pełną
szacunku, podziwu wobec Bożego działania, które jest w sposób tajemniczy skuteczne i bliskie, ale
równocześnie nieuchwytne i całkiem odmienne od ludzkiego działania. Bojaźń Boża jest równoznaczna ze zdolnością rozpoznania działania Boga w danej chwili, niezależnie od tego, czy jest to
chwila pomyślna, czy niesprzyjająca. Bać się Boga, to znaczy uznawać, że Bóg uczynił wszystko
piękne, czyli że robi wszystko zgodnie z porządkiem, ustalonym przez siebie samego. Dar bojaźni
Bożej skłania człowieka, do zajmowania postawy dziecięcej wobec Boga, któremu, jako najlepszemu Ojcu, nie powinno się sprawiać żadnej przykrości, z motywu czystej miłości.
Bojaźń Boga była i pozostaje fundamentem etyki. Oznacza ona praktyczne uznanie praw
Boga wobec człowieka. Ten dar Ducha Świętego przypomina nam wierzącym, że mamy obowiązki
wobec Boga. Oddawanie czci Bogu, uznanie Jego władzy i praw oraz bojaźń przed Bogiem jako
najwyższym sędzią, to nie jest nasza dobra wola, ale obowiązek. Tak pojęta bojaźń Boża jest początkiem i koroną mądrości. Rodzi się ona z poznania prawdy o Bogu i Jego świętości.

Ogłoszenia duszpasterskie na Zesłanie Ducha Świętego, 05.06.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek NMP Matki Kościoła; w środę św. Jadwigi;
w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana; w sobotę św. Barnaby, apostoła.
W niedzielę za tydzień Uroczystość Trójcy Świętej.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego: w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedziele o 17.00.
W czwartek o 16.00 adoracja i spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji zaprasza na adorację o 10.00 i Mszę o 11.00.
Za tydzień w niedzielę odbędzie się drugi piknik parafialny. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie on miał miejsce na terenie Liceum Sióstr Salezjanek – os. Jagiellońskie 17 – po drugiej
stronie ul. Obrońców Krzyża. Rozpoczęcie pikniku o 15.00. W programie prezentacje i koncerty,
animacje sportowe, wiele atrakcji dla dzieci ale także dla dorosłych, w tym kulinarne. Odbędzie się
także konkurs z nagrodami. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny. W czasie pikniku kwestować
będą wolontariusze Hospicjum św. Łazarza.
Także za tydzień będziemy gościć w naszej parafii członków wspólnoty „Betlejem” z Jaworzna wraz z ks. Mirosławem Toszą. Będą oni kwestować przy naszym kościele rozprowadzając wytwarzane przez siebie ikony i zbierając ofiary na modernizację domu dla wspólnoty, która składa się z
osób wychodzących z bezdomności.
W czwartek za półtorej tygodnia uroczystość Bożego Ciała. Już dziś z pewnym wyprzedzeniem pragniemy poinformować, że procesja Bożego Ciała będzie mieć zmienioną trasę. Chcemy
przejść przez os. Przy Arce oraz Plantami Bieńczyckimi pomiędzy bloki os. Kazimierzowskiego. Po
Mszy o 9.30 wyjdziemy z procesją w stronę Szkoły Gastronomicznej. Naprzeciw szkoły wejdziemy
między bloki 11 i 12 os. Przy Arce i dalej do Plant Bieńczyckich. Potem Plantami do Liceum Sióstr
Salezjanek. Następnie chodnikiem między Liceum a Szkołą Podstawową 86 wrócimy do kościoła,
gdzie ostatni ołtarz byłby przy figurze MB Królowej Pokoju.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 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”. (J 14, 15-16. 23b-26)
Nd: Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; J 14,15-16.23b-26 / Pn: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 19,25-27 / Wt: 1Krl 17,7-16; Mt 5,13-16 / Śr: 1Krl
18,20-39; Mt 5,17-19 / Cz: Iz 6,1-4.8; J 17,1-2.9.14-26 / Pt: 1Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32 / Sb: Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13

Dodatek. Płyta CD z Pismem Świętym w formie słuchowiska. Tu mogę bardziej kochać. Świadectwo młodych ludzi, którzy wybrali powołanie duchowne. Ostatni dzień żniwa. Święta chrześcijańskie i żydowskie.
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

