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Katechizm w Pigułce: Warunki dobrej spowiedzi.
Sakrament pokuty był przez Ojców Kościoła nazywany pracowitym chrztem.
Na to bowiem, co w chwili chrztu człowiek otrzymuje od Pana Boga zupełnie za
darmo, przez sakrament pokuty i pojednania, musi zapracować. W sakramencie
chrztu człowiek otrzymuje uwolnienie od wszystkich grzechów. Jest to czysta łaska. Jednak gdy chrześcijanin po chrzcie zgrzeszy, to aby uwolnić się od grzechu
i na nowo stać się świętym musi zapracować przez nawrócenie, które w sakramencie pokuty znajduje swój finał – przywrócenie pełnej wolności od zła.
Warunki dobrej spowiedzi są pomocą dla człowieka, który chce się prawdziwie nawrócić. Jest to katalog dzieł, które trzeba spełnić, aby nawrócenie było
owocne w naszym życiu. Te propozycje dla są wielką pomocą, dla człowieka. Pozwalają mu bowiem łatwo dostrzec co jest istotne w Jego drodze powrotu do Pana Boga. Pozwalają ocenić, czy nie oszukuje on samego siebie i czy jego działania
nie są pozorne a przez to bezowocne.
Katalog czynów, które należy podjąć aby dobrze przeżyć spowiedź pochodzi z Ewangelii.
Jest on owocem analizy przypowieści Pana Jezusa o synu marnotrawnym zawartej w 15 rozdziale
Ewangelii wg św. Łukasza. Przyjrzyjmy się temu. Pamiętamy, że najpierw Pan Jezus daje w tej
przypowieści krótki opis grzechu i jego skutków: młodszy z dwóch synów żąda od ojca oddania mu
jego części dziedzictwa za życia ojca. To w czasach Jezusa równało się życzeniu ojcu śmierci. To
jest grzech. On rodzi kolejny – odejście z ziemi ojczystej i utratę majątku. Skutkiem tych grzechów
jest utrata godności człowieka – marnotrawny syn staje się najemnikiem diabła [Łk 15,11-16]. I tu
rozpoczyna się proces jego nawrócenia, a dla nas ukazują się warunki dobrej spowiedzi.
Najpierw syn marnotrawny odkrywa swoją nędzę a przez nią prawdę o grzechu, który popełnił [Łk 15,17]. To jest rachunek sumienia – pierwszy warunek prawdziwego nawrócenia.
Owocem refleksji syna marnotrawnego jest żal. Szczere uznanie, że to, jak postąpił było
prawdziwym złem [Łk 15,18-19]. To jest drugi warunek dobrej spowiedzi – żal za grzechy.
Kolejnym logicznym krokiem jest postanowienie powrotu do ojca [Łk 15,17-20]. Dla nas to
trzeci warunek dobrej spowiedzi postanowienie poprawy. Decyzja naszej woli, że chcemy zrezygnować z grzechu, który nas niszczy i żyć zgodnie Bożą wolą.
Wreszcie przychodzi w przypowieści Pana Jezusa czas na spotkanie syna marnotrawnego
z ojcem, który cały czas tęsknił za nim i czekał jego powrotu [Łk 15, 20-21]. To spotkanie jest połączone ze szczerym wyznaniem syna, który mówi ojcu, że teraz rozumie, jak źle postąpił i gotów
jest naprawić popełnione grzechy. Otrzymuje od ojca przebaczenie i na nowo jest przyodziany
szatą sprawiedliwości i świętości, a na cześć jego powrotu ojciec ofiaruje wszystkim ucztę
[Łk 15,22-24]. To jest czwarty warunek prawdziwego nawrócenia – szczera spowiedź.
I wreszcie warunek piąty – zadośćuczynienie. Syn marnotrawny wrócił. Przełamał swoje
opory. Uznał swój grzech i otrzymał przebaczenie. Jednakże kiedy starszy syn z pretensją zwróci
się do ojca, dlaczego przyjął jego marnotrawnego brata, to usłyszy od ojca „wszystko moje do ciebie należy” [Łk 15,31]. Oznacza to, że nawrócony marnotrawny syn nie otrzyma już na powrót
dziedzictwa, które zmarnował, ale będzie musiał pracować na swoje utrzymanie i w ten sposób
wynagrodzić za popełnione grzechy.
Warunki dobrej spowiedzi to pomoc w prawdziwym nawróceniu. Postaramy się przez kolejne pięć odcinków naszych rozważań pochylić się nad każdym z tych wskazań zawartych w Jezusowym pouczeniu o prawdziwym nawróceniu.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Trójcy Świętej, 12.06.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Antoniego z Padwy; we wtorek bł. Michała Kozala;
w czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; w piątek św. Brata Alberta.
Dziś kończy się okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.
Dziś po południu Rodzinny 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 atrakcje kulinarne. Odbędzie się także konkurs z nagrodami. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny. W czasie pikniku kwestować będą wolontariusze Hospicjum św. Łazarza.
W poniedziałek nabożeństwo fatimskie. Czuwanie modlitewne rozpocznie się po Mszy o 11.00. Od
16.30 spowiedź. O 18.00 Msza Święta a po niej różańcowa procesja pokutna. Po Mszy Świętej dalszy ciąg
czuwania do godziny 21.00. Serdecznie zapraszamy.
W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msze Święte w Boże Ciało będą tak jak w niedzielę, jedynie
nie będzie Mszy o 11.00. Mszę o 9.30 będziemy celebrować przy ołtarzu fatimskim. Po niej ruszymy z procesją do czterech ołtarzy. Pierwszy będzie przy krzyżu misyjnym. Drugi na os. Przy Arce w przestrzeni między blokami: 2, 5, 9 i 18. Trzeci ołtarz będzie między Liceum Sióstr Salezjanek i Szkołą Podstawową 86.
A ostatni ołtarz będzie przy figurze Matki Bożej Królowej Pokoju. Serdecznie zapraszamy na procesję
wszystkich parafian. Szczególnie prosimy dzieci, także te sypiące kwiaty. Zapraszamy asysty feretronów,
baldachimu, światła, członków wspólnot i grup parafialnych.
Od piątku będziemy celebrować nabożeństwa Oktawy Bożego Ciała. O 17.30 będą nieszpory i po
nich procesja eucharystyczna. I na te nabożeństwa serdecznie zapraszamy wszystkich a szczególnie dzieci
sypiące kwiaty i asysty feretronów i baldachimu.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę do Częstochowy na odpust Krwi Chrystusa,
w niedzielę, 26 czerwca. Informacje w gablocie.
Parafia św. Brata Alberta zaprasza na spektakl w oparciu o poemat Karola Wojtyły „Pieśń o blasku
wody”, który wystawi Krakowska Opera Kameralna. Spektakl muzyczny odbędzie się w sobotę, 18 czerwca,
o 19.00 w kościele na os. Dywizjonu 303.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ
z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
bierze i wam objawi”. (J 16,12-15)
Bóg jest jeden w trzech osobach dlatego wszystko co jest Ojca jest i Syna i Ducha Świętego. My, dzieci Boże, jesteśmy
zaproszeni, aby naśladować tę jedność w naszych rodzinach i wspólnotach.
Nd: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 / Pn: 1Krl 21,1b-16; Mt 5,38-42 / Wt: 1Krl 21,17-29; Mt 5,43-48 / Śr: 2Krl 2,1.6-14; Mt 6,16.16-18 / Cz: Rdz 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17 / Pt: 2Krl 11,1-4.9-18.20a; Mt 6,19-23 / Sb: 2Krn 24,17-25; Mt 6,24-34.

Gość Extra. Numer specjalny poświęcony cudom eucharystycznym. Wierne miłości. Beatyfikacja sióstr zamordowanych przez Rosjan na Śląsku w 1945 r. Chrześcijaństwo zobowiązuje. Prawda o naszym chrzcie.
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

