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Katechizm w Pigułce: Warunki dobrej spowiedzi – Szczera spowiedź.
Jest taka opowiastka, którą często cytuje się podejmując temat spowiedzi, a zwłaszcza szczerości wyznania grzechów na spowiedzi. Oto jej treść. Dawno, dawno temu,
pewien król wybrał się ze swym dworem na zakupy do kramów w stolicy swego królestwa. Chciał on nabyć prezent dla swej małżonki. Odwiedził więc między innymi
sklep złotnika. Obejrzał wiele drogocennych wyrobów z kruszców i kamieni szlachetnych. Nic jednak nie zakupił i wyszedł ze swymi dworzanami odwiedzać kolejne stoiska. Po chwili przybiegł do niego roztrzęsiony złotnik oznajmiając, że w czasie odwiedzin króla i jego dworzan zniknął z jego sklepu drogocenny sygnet. Dla wszystkich
stało się oczywistym, że to ktoś z dworzan króla dokonał kradzieży. Król nakazał wszystkim swym
ludziom natychmiast wrócić do kramu złotnika. Gdy wszyscy bez wyjątku byli już w środku, poprosił złotnika, aby ten postawił na stole duże naczynie wypełnione suchym, drobnym piaskiem, którego złotnicy używają do polerowania swych wyrobów. Gdy na stole stanęła wielka misa wypełniona białym delikatnym pisakiem, król nakazał, aby wszyscy jego towarzysze uczynili to samo co
on. Po czym król włożył ręce do kieszeni, wyjął je z kieszeni zaciśnięte w pięść, tak włożył do misy
z piaskiem, a następnie wyjął z misy otwarte dłonie – z wyprostowanymi palcami. Wszyscy dworzanie uczynili dokładnie to samo co król. Gdy kolejka się skończyła, król poprosił złotnika, aby
przesiał piasek na sicie. Zanim wszystkie ziarna piasku przeleciały przez dziurki, na sicie rozbłysnął
sygnet rzucając iskry świateł z drogich kamieni, które były weń wmontowane. W ten sposób król
uratował głowę i honor swego dworzanina, który uległ żądzy posiadania i sięgnął po nieswoje.
Podobnie postępuje wobec nas Bóg dając nam możliwość wyznania grzechów w spowiedzi,
która dokonuje się w tajemnicy. To, co na spowiedzi wyznajemy pozostaje tajemnica między nami
a Bogiem. Wchodzimy do konfesjonału z grzechem w zaciśniętych pięściach, a wychodzimy
z otwartymi dłońmi ogarnięci ramionami miłosiernego Ojca. Bóg daje nam spowiedź jako narzędzie uwolnienia się od grzechu bez kompromitacji, bez upokorzenia, w ciszy intymnej rozmowy.
Ale ktoś zapyta, skoro grzechy w tajemnicy wyznaję Bogu, to po co ksiądz w konfesjonale
i rozmowa z nim. Ksiądz w konfesjonale pełni rolę świadka. Jest świadkiem naszej prawdomówności przed Panem Bogiem. Jego obecność, a także pytania i wezwania pomagają nam szczerze wyznać przed Bogiem nasze grzechy. Niestety, wiemy to dobrze, mamy tendencję do oszukiwania
siebie i innych. Możemy ulec pokusie i próbować oszukiwać także Pana Boga. Obecność księdza
jest dla nas pomocą i wezwaniem, aby być całkowicie szczerym i prawdziwym przed Bogiem.
Rola księdza jako świadka ma inne jeszcze znaczenie. On jest świadkiem, że Pan Bóg nam
rzeczywiście grzechy wybaczył. Gdyby nie było tego namacalnego dowodu, że ksiądz fizycznie był
obecny, usłyszał, odpowiedział i w imieniu Pana Boga rozgrzeszył, to bylibyśmy nieustannie poddawani diabelskiej pokusie niepewności, czy otrzymaliśmy wybaczenie.
No i na koniec jeszcze wyjaśnienie, czy aby ksiądz nie przekaże innym treści mojego wyznania w konfesjonale. Otóż taka zdrada jest obłożona najwyższą Kościoła – ekskomuniką z mocy samego przewinienia. Żaden ksiądz nigdy nie przekaże treści spowiedzi, bo nie tylko od razu utraciłby prawo do bycia księdzem, ale zostałby wyrzucony z Kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie na 15 Niedzielę Zwykłą, 10.07.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Benedykta; we wtorek św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu; w środę śś. Andrzeja Świerada i Benedykta; w piątek św. Bonawentury; w sobotę NMP z Góry Karmel – MB Szkaplerznej.

W środę nabożeństwo fatimskie. Czuwanie modlitewne rozpocznie się od Mszy o 11.00. Od
16.30 spowiedź. O 18.00 Msza Święta a po niej pokutna procesja różańcowa. Po procesji poświęcenie dewocjonaliów i dalszy ciąg czuwania do godziny 21.00. Serdecznie zapraszamy.
W czwartek Stowarzysz. Krwi Chrystusa zaprasza na adorację i spotkanie po Mszy o 11.00.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszym kościele.
Przez cały lipiec po Mszy Świętej o 11.00 modlimy się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa.
Zapraszamy na 42. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę we Wspólnocie IV Nowohuckiej
w dniach 6 – 11 sierpnia. Zapisy do końca lipca będą w naszej kancelarii parafialnej od wtorku do
piątku 10.00-11.00 i 16.00-18.00. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.
Korzystającym z wakacji życzymy dobrego wypoczynku a pozostającym w mieście zapału do
pracy i pogody ducha.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane
w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego
jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz
żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha
i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo
lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się,
według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który
mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”. (Łk 10,25-37)
Przypowieść zawsze jest historią, w której każdy powinien siebie odnaleźć. Kim więc się czujesz? Który z bohaterów przypowieści Jezusa to Ty? Z kim się identyfikujesz?
Nd: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 / Pn: Prz 2,1-9; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29 / Wt: Iz 7,1-9; Mt 11,20-24 / Śr: Iz 10,5-7.1316; Mt 11,25-27 / Cz: Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30 / Pt: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8 / Sb: Mi 2,1-5; Mt 12,14-21.

Dodatek Płyta CD z Pismem Świętym w formie słuchowiska. Po prostu Benedykt. Dlaczego św. Benedykt
jest patronem Europy? Za naszą wolność. Rozmowa „Gościa” z premierem Mateuszem Morawieckim.
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

