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Katechizm w Pigułce: Warunki dobrej spowiedzi – Zadośćuczynienie.
Jedną z najgłębszych potrzeb ludzkiego serca jest potrzeba sprawiedliwości. Chcemy, aby
dobro było nagrodzone, a zło zostało ukarane.
Bardzo trudno nam zaakceptować sytuację, gdy
dobro zostaje niezauważone, ale chyba jeszcze
trudniej, gdy zło uchodzi bez kary. Wymaganie
sprawiedliwości, które odczuwamy jako konieczne w naszych międzyludzkich relacjach przenosimy także na naszą relację z Panem Bogiem. Nie
jest to do końca odpowiednie przeniesienie, nie
mniej jednak i w tej najważniejszej dla człowieka
relacji sprawiedliwość jest istotną zasadą.
O ile w naszych relacjach międzyludzkich możemy się domagać sprawiedliwości, która będzie realnym wyrównaniem rachunków, to wobec Pana Boga jesteśmy bez szans. Człowiek, który
jest tylko stworzeniem nie jest w stanie wyrównać rachunków z Panem Bogiem jak równy z równym. My wszystko Panu Bogu zawdzięczamy i nie jesteśmy w stanie dać Jemu czegokolwiek dobrego, co byłoby nasze i od Niego nie pochodziło. Jedyne, co jest naprawdę nasze i od Boga nie
pochodzi to nasze grzechy. One są naszymi długami wobec Pana Boga. Każdy grzech bowiem jest
zmarnowaniem dobra, które Pan Bóg nam dał – wykorzystaniem go przeciwko Panu Bogu i przeciwko nam samym. Ten dług po sprawiedliwości wymaga spłaty. Gdyby Pan Bóg po sprawiedliwości domagał się od nas wynagrodzenia za nasze grzechy, wszyscy okazalibyśmy się bankrutami
i musielibyśmy iść do więzienia, czyli do piekła dla odbycia kary. Pan Bóg jednak swoją sprawiedliwość wobec nas wyraża w usprawiedliwieniu ludzi, za które zapłacił On sam – Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży. My nie rozliczamy się z Panem Bogiem po sprawiedliwości, ale Pan Bóg w
swoim miłosierdziu nas zbawia. Chce jednak, abyśmy dla naszego dobra mieli udział w wynagrodzeniu za nasze grzechy. To wynagrodzenie jest wyrazem naszej wdzięczności z okazane nam
przez Boga miłosierdzie. Zadośćuczynienie wobec Pana Boga jakie podejmujemy po spowiedzi ma
ten właśnie wyraz – wdzięczności za Boży dar łaski zbawienia. Dlatego najczęściej pokuta, którą
poleca nam spowiednik ma formę modlitwy, abyśmy się z Panem Bogiem spotkali i podziękowali
Mu za wyzwolenie z więzienia, na które się skazaliśmy przez nasze grzechy.
Pozostaje jednak drugi aspekt zadośćuczynienia po spowiedzi – wynagrodzenie za krzywdy
uczynione naszym bliźnim. I tu już jesteśmy w stanie podjąć prawdziwe wyrównanie rachunków
z naszymi bliźnimi. Możemy i powinniśmy naprawić to co nasze grzechy zniszczyły. Są grzechy,
które bezwzględnie domagają się wynagrodzenia wprost np. kradzież lub zniszczenie cudzej własności, pomówienie lub inna forma odebrania dobrego imienia. Jeśli chcemy otrzymać rozgrzeszenie musimy w takim wypadku zadeklarować naprawienie krzywdy bezpośrednio po spowiedzi jeśli
tego przed spowiedzią nie uczyniliśmy. Poza tymi najbardziej oczywistymi sytuacjami, pamiętajmy, że każdy grzech wobec bliźniego domaga się zadośćuczynienia. Nie lekceważmy tego warunku
dobrej spowiedzi, jeśli chcemy, aby sakrament pokuty wydawał owoce w naszym życiu.

Ogłoszenia duszpasterskie na 16 Niedzielę Zwykłą, 17.07.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Szymona z Lipnicy; w piątek św. Marii Magdaleny; w sobotę św. Brygidy.

Przez cały lipiec po Mszy o 11.00 modlimy się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa.
W najbliższy czwartek otwarty miting Grupy Anonimowych Alkoholików „Bez Nazwy” działającej w naszej parafii. Miting otwarty jest spotkaniem, na które może przyjść każdy. Serdecznie zachęcamy do udziału w takim spotkaniu wszystkich, którzy zmagają się z chorobą alkoholową, zarówno osoby uzależnione, jak i ich krewnych. Spotkanie może być pomocą w szukaniu ratunku
i wsparcia. Miting będzie miał miejsce w czwartek o 18.30 w Sali na przeciwko kawiarni „Nadzieja”.
W niedzielę za tydzień, w przeddzień wspomnienia św. Krzysztofa, po każdej Mszy Świętej
poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych na parkingach przy naszym kościele.
Także w niedzielę za tydzień Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia
Maryja.
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.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę i wszystkie ofiary składane w kopertach
oraz przesyłane bezpośrednio na konto naszej parafii. Wszystkie gromadzone w ten sposób środki
zostaną przeznaczone na inwestycje w naszym kościele – remont okien pod dachem Arki.
Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i gościom wakacyjnym naszej parafii życzymy dobrego
odpoczynku, pozostającym zaś w mieście sił do podejmowanych obowiązków.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około
rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto,
martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego.
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".
(Łk 10,38-42)
Nd: Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42 / Pn: Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42 / Wt: Mi 7,1415.18-20; Mt 12,46-50 / Śr: Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9 / Cz: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17 /
Pt: Pnp 8,6-7; J 20,1.11-18 / Sb: Ga 2,19-20; J 15,1-8.

Serdeczna zachęta do lektury „Gościa Niedzielnego”. Niestety do zamknięcia tego numeru biuletynu treść
aktualnego numeru „Gościa” nie była dostępna, stąd nie ma „reklamy” treści tygodnika.
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

