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Katechizm w Pigułce: Historia formy sprawowania sakramentu pokuty.
Pan Jezus dał władzę odpuszczania grzechów Apostołom po swoim zmartwychwstaniu. Pisze o tym św. Jan w swojej Ewangelii: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» […] Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” J 20, 19.22-23. To właśnie wtedy
ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty i pojednania i powierzył jego sprawowanie swoim
Apostołom, a potem ich następcom oraz ustanowionym przez nich szafarzom.
Temat sakramentu pokuty pojawia się w Kościele już w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Najwięcej o nim wspomina św. Paweł. Obydwa Listy do Koryntian podejmują problem odpuszczenia win tym, którzy po chrzcie popełnili grzechy ciężkie. We wspólnocie Kościoła w
Koryncie dochodziło między innymi do cudzołóstwa, kłótni, podziałów, nadużywania władzy. Apostoł
Paweł radykalnie napominał i piętnował te grzechy, ale równocześnie zaznaczał, że żałującemu grzechy odpuszcza. Widać więc wyraźnie, że miał świadomość swej władzy odpuszczania grzechów i z tej
władzy korzystał.
W kolejnych latach i stuleciach życia Kościoła udzielanie rozgrzeszenia zostało określone normami i zasadami, dzięki którym sakrament pokuty i pojednania stał się narzędziem miłosierdzia z jednej strony a wychowania z drugiej strony. W II wieku ustaliła się praktyka, która obowiązywała do
końca okresu starożytnego. Według niej, kto po chrzcie ciężko zgrzeszył ten zobowiązany był wyznać
swój grzech biskupowi. Biskup nakładał na niego pokutę, która trwała najczęściej kilka lat i polegała
na wypełnianiu uczynków miłosierdzia oraz zakazie przyjmowania komunii świętej i obowiązku publicznego wyrażania żalu przez szczególny sposób uczestnictwa w Eucharystii np. klęcząc lub leżąc
krzyżem. Po okresie pokuty i sprawdzeniu przez biskupa znaków nawrócenia udzielał on rozgrzeszenia
i przyjmował grzesznika na nowo do pełnej jedności. Jeśliby zdarzyło się, że ta sama osoba po raz kolejny zgrzeszy śmiertelnie, to zobowiązywano ją do pokuty do końca życia i rozgrzeszenia udzielano
jedynie na łożu śmierci.
Ten sposób sprawowania sakramentu pokuty zmienił się dopiero w średniowieczu. Stało się to
pod wpływem zwyczajów zakonnych. Mnisi, szczególnie z klasztorów w Irlandii, Szkocji i Anglii, wprowadzili zwyczaj spowiedzi w formie, którą praktykujemy do dziś. Wyznawali oni grzechy powszednie
przed swoim przełożonym, który udzielał im pouczenia, rozgrzeszał i nakładał pokutę, którą odprawiali po rozgrzeszeniu. Wprowadzili oni również zwyczaj częstego przyjmowania sakramentu pokuty i pojednania. A spowiedź odbywali w całkowitej tajemnicy czemu służyło wyznanie „na ucho”. Gdy mnisi z
Irlandii, Szkocji i Anglii w wiekach VII – IX wędrowali po Europie prowadząc misje pogłębiające wiarę
lub dla nawrócenia jeszcze nie znających Chrystusa rozpoczęli swój zakonny zwyczaj proponować także świeckim chrześcijanom. Bardzo szybko taka forma sprawowania sakramentu przyjęła się w Kościele i uzyskała aprobatę biskupów oraz papieża. W wieku XIII została ona uznana na Soborze Lateraneńskim IV za obowiązującą i jedyną, a wszystkich wiernych zobowiązano, aby sakrament pokuty w takiej
formie przyjmowali przynajmniej raz w roku.
Od tej pory właściwie w formie sprawowania sakramentu pokuty niewiele się zmieniło. Nie
znaczy to, że przyszłość nie może przynieść zmian, gdy Kościół rozezna, że są one konieczne lub pomocne.

Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Niedzielę Zwykłą, 24.07.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących, we wtorek św. Joachima i Anny, rodziców NMP; w piątek śś. Marty, Marii i Łazarza.

Dziś, w przeddzień wspomnienia św. Krzysztofa, po każdej Mszy Świętej poświęcenie samochodów i
innych pojazdów mechanicznych na parkingach przy naszym kościele. Także jutro poświęcimy samochody
po Mszach o 8.00, 11.00 i 18.00.
Msza o 17.30 dziś będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Przez cały lipiec po Mszy Świętej o 11.00 modlimy się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa.
Słowa zaproszenia skierowane do nas przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: „Jezus
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przychodząc do uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, obdarzył
ich swoim pokojem. Następnie posłał, aby głosili światu pełną pokoju radosną nowinę: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Przesłanie Jezusa Chrystusa jest wciąż aktualne.
Pragnieniem Chrystusa jest, abyśmy w czasie zamętu i toczącej się tuż obok nas wojny, nieśli światu orędzie
pokoju. Skąd go czerpać? Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w 42. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę
– do tronu Maryi, naszej Królowej i Matki – która będzie miała miejsce w dniach od 6 do 11 sierpnia tego
roku. Niech udział w pielgrzymowaniu do Pani Jasnogórskiej będzie źródłem pokoju dla nas i sił do niesienia
pokoju światu”. Zapisy na pielgrzymkę do końca lipca w naszej kancelarii parafialnej od wtorku do piątku
10.00-11.00 i 16.00-18.00. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.
Ze względu na prace remontowe prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
zostanie zablokowane wejście do kaplicy pojednania. Dlatego spowiedź w najbliższych dniach będzie
w konfesjonałach w Kościele.
Korzystającym z wakacyjnego odpoczynku życzymy wielu radości, a pozostającym przy obowiązkach
wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych zadań.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego:
"Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł do nich: "Kiedy
będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo
i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej
mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu:
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu
podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu,
że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą". (Łk 11, 1-13)
Nd: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13 / Pn: 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 / Wt: Jr 14,17-22; Mt 13,36-43 / Śr: Jr 15,10.16-21; Mt
13,44-46 / Cz: Jr 18,1-6; Mt 13,47-53 / Pt: 1J 4,7-16; J 11,19-27 / Sb: Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

Misja Kanada. Pielgrzymka Ojca Świętego do Kanady. Długość dźwięku samotności. Rozmowa o młodych jak do nich dotrzeć? Czy Jezus miał rodzeństwo. Jak rozwiązać ten biblijny dylemat?
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

