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Katechizm w Pigułce: Dodatkowe zagadnienia dotyczące sakramentu pokuty.
W ostatnim numerze naszego biuletynu przed wakacyjną przerwą i równocześnie ostatnim poświęconym tematowi szeroko pojętych warunków dobrej
spowiedzi jeszcze kilka zagadnień dodatkowych dotyczących spowiedzi.
Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć to kwestia integralności wyznania. Wiemy, że spowiedź, aby była ważna musi być szczera. Nie możemy taić naszych grzechów pod rygorem nieważności spowiedzi. Owszem, to prawda, ale dotyczy to grzechów ciężkich. Grzechy śmiertelne, których jesteśmy świadomi zobowiązani jesteśmy wyznać
wszystkie na spowiedzi i podać ich liczbę. Jeśli jednak idzie o grzechy powszednie, to w pewnych
sytuacjach nawet świadomie nie musimy wyznawać ich wszystkich. Nie powinniśmy ich taić, czyli
ze strachu lub wstydu nie mówić o nich. Ale możemy niektóre pominąć. Gdy pracujemy szczególnie nad jakąś dziedziną naszego życia, to grzechy powszednie z innych dziedzin możemy zawrzeć
w ogólnym wyznaniu i żalu za wszystkie grzechy całego naszego życia. W takim wypadku nie jest
to nieszczerość, ani tajenie, ale skupienie uwagi i sił na pracy w jednej dziedzinie naszego życia.
Duga sprawa, to pytanie o częstotliwość spowiedzi. Wiemy, że przykazanie kościelne zobowiązuje nas do spowiedzi przynajmniej raz w roku i do komunii świętej w okresie wielkanocnym,
czyli między Środą Popielcową a niedzielą po Zesłaniu Ducha Świętego. Rozumiemy jednak, że jest
to minimum i raczej nikt z szczerze wierzących nie ogranicza się do tak rzadkiego przyjmowania
sakramentu pokuty i pojednania. Często jednak pojawia się pytanie o radę, jak często się spowiadać. Zasadniczo odpowiedzią jest stwierdzenie, że to zależy od każdego człowieka indywidualnie.
Zachęca się jednak, aby w normalnych sytuacjach, czyli gdy nie popełniamy grzechu ciężkiego
przyjąć pewną regularność. Podstawową regularnością jest spowiedź co miesiąc. Jednak może to
być równie dobre czas dwóch, czy trzech miesięcy. Wydaje się być tu ważnym, aby bez istotnej
przyczyny tej regularności nie zmieniać, zwłaszcza pod wpływem emocji. Oczywiście nigdy nie należy zwlekać ze spowiedzią, gdy popadniemy w nieszczęście grzechu śmiertelnego. Wówczas należy szukać i przy najbliższej okazji uwolnić się od grzechu, który zabija naszą duszę.
I jeszcze jedno zagadnienie, które bywa tematem pytań i wątpliwości. To kwestia spowiedzi
generalnej i wracania w wyznaniu do grzechów już odpuszczonych we wcześniejszych spowiedziach. Najpierw ta druga sprawa. Jeśli nie mamy absolutnej pewności, że wyznając kiedyś grzechy popełniliśmy jakąś nieszczerość, to nie należy do takich grzechów wracać. Należy zaufać Panu
Bogu i Jego Miłosierdziu. Wszelkie podważanie rozgrzeszenia może wprowadzić nas w stan niepokoju, który jest diabelską pokusą. Diabłu bardzo zależy, abyśmy się Boga bali i nie ufali Mu. To jego zwycięstwo. Nie pozwalajmy mu nigdy podważać naszej wiary.
Jeśli zaś chodzi o spowiedź z całego życia, to jest ona praktyką bardzo szanowaną w duchowości chrześcijańskiej. Jednak nigdy nie może ona wynikać z lęku. Taką spowiedź zaleca się w sytuacjach granicznych np. przed zawarciem małżeństwa albo gdy wchodzimy w wiek emerytalny –
wówczas, gdy kończy się w naszym życiu pewien okres, a zaczyna nowy warto odbyć spowiedź generalną z całego życia lub kończącego się okresu. Nie zaleca się natomiast częstego sięgania po
taką formę spowiedzi, gdyż może to być znów dawanie diabłu okazji do kuszenia nas przeciwko
ufności w Boże Miłosierdzie i wprowadzanie nas w stan lękowych prób zbawienia samego siebie.

Ogłoszenia duszpasterskie na 18 Niedzielę Zwykłą, 31.07.2022
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Alfonsa Marii Liguoriego, w czwartek św. Jana Marii Vianneya; w piątek MB Śnieżnej, czyli rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP;
w sobotę Przemienienie Pańskie.

Jutro rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. Serdecznie zachęcamy do podjęcia abstynencji w intencji trzeźwości w naszych rodzinach i całym naszym narodzie. Deklaracje abstynencji
można wpisać do księgi wyłożonej na stoliku w grocie Matki Bożej.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta
o 17.00 a Msza o 18.00 będzie ofiarowana w intencji o jedność Kościoła i nowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. W piątek nie będzie czynna
kancelaria parafialna. W sobotę Msza wotywna o 8.00 i po niej różaniec fatimski.
W niedzielę za tydzień spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca na Mszy o godzinie 8.00.
Zapraszamy na 42. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę we Wspólnocie IV Nowohuckiej
w dniach 6 – 11 sierpnia. Zapisy od jutra do piątku w sali nr 2 przy naszym kościele w godzinach od
17.00 do 20.00. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.
W tym tygodniu przypadają trzy rocznice śmierci księży związanych z naszą parafią: w poniedziałek piąta ks. Marka Leśniaka, we wtorek szósta ks. kard. Franciszka Macharskiego, w czwartek
trzynasta ks. Janusza Chrapkiewicza. Polecamy zmarłych księży modlitwie wszystkich parafian.
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego przy Rondzie Kocmyrzowskim
zachęca do zapoznania się ze swą ofertą edukacyjną, która jest opublikowana na tablicy ogłoszeniowej pod dzwonami.
Na kolejny wakacyjny tydzień życzymy dobrego odpoczynku wyjeżdżającym z miasta i odwiedzającym naszą parafię, a pozostającym u siebie wytrwałości i pokoju.

Ewangelia na dziś i Słowo Boże na cały tydzień
Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby
się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż
Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do nich:
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we
wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: ‘Co tu
począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów’. I rzekł: ‘Tak zrobię: zburzę moje spichlerze,
a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby
dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!’ Lecz Bóg rzekł do niego: ‘Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?’ Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. [Łk 12,13-21]
Nd: Koh 1,2.2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21 / Pn: Jr 28,1-17; Mt 14,13-21 / Wt: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 / Śr: Jr
31,1-7; Mt 15,21-28 / Cz: Jr 31,31-34; Mt 16,13-23 / Pt: Na 2,1.3.3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 / Sb: Dn 7,9-10.13-14; 2P 1,16-19; Łk
9,28b-36.

Kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego” ukaże się 26 sierpnia 2022
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

