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Prezentacja Grup i Wspólnot w naszej parafii
Wspólnota Żywego Różańca
Największą grupą duszpasterską w naszej parafii jest Wspólnota Żywego Różańca. Czym jest Żywy Różaniec?
Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób. Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie w każdej Róży jest odmawiany cały różaniec
stanowiący modlitwę Kościoła. Idea takiego podziału różańca między wieloma osobami narodziła się w dziewiętnastym wieku w Lyonie, pod wpływem młodej kobiety Pauliny Marii Jaricot. Jej pierwotną ideą była modlitwa w intencji misji i misjonarzy. Dziś Żywy różaniec podejmuje modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego
na każdy miesiąc.
Sługa Boży prymas Stefan Wyszyński pisał, że Żywy Różaniec oznacza:
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą
ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego
odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin
alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.
c. Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo
przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.
d. Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda Róża odmawia codziennie cały Różaniec. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Ojciec Święty udzielił członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego w następujące dni: 1. w dniu przyjęcia
do Żywego Różańca; 2. w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa; 3. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
4. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 5. w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej; 6. we wspomnienie Królowej Różańca św.; 7. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi; 8. w święto Ofiarowania Pańskiego. Odpust ten
można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia, modlitwa według intencji Ojca św.
W naszej parafii Wspólnota Żywego Różańca liczy 27 Róż. W każdej Róży jest 20 osób. Łatwo więc policzyć, że
w Żywym Różańcu jest ponad 500 osób.
Aby stać się członkiem Żywego Różańca należy odmawiać codziennie dziesiątkę różańca
i rozważać przydzieloną tajemnicę prosząc Pana w poleconej intencji. Spotkania Żywego Różańca w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o godzinie 8.00.
A bezpośrednio po Mszy odbywa się zmiana tajemnic między członkami poszczególnych Róż.
Każdego, kto chciałby przystąpić do Żywego Różańca prosimy, aby zgłosił swoją wolę siostrze
w kancelarii parafialnej. Z taką osobą skontaktuje się zelator, który przyjmie go do swej Róży.
Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Zespół Charytatywny: spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18.30 w świetlicy
Wspólnota Żywego Różańca: spotkanie w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o 8.00
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: spotkanie w drugi wtorek miesiąca o 16.30 w sali nr 9
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa: w drugi czwartek miesiąca o 16.00 - adoracja w Grocie i spotkanie w sali nr 9
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: w trzecią sobotę miesiąca o 10.00 - adoracja w Grocie
Koło Przyjaciół Radia Maryja: Msza w czwartą niedzielę miesiąca o 17.30; dyżur w niedziele i środy 10.30-12.00 w sali nr 4
Grupa AA „Bez nazwy”: meeting w każdy czwartek o 18.30 w sali obok świetlicy parafialnej
Grupa Pogłębienia Wiedzy Religijnej: spotkania w czwartki o 18.40 w sali nr 8
Oaza Rodzin: spotkania ustalane raz w miesiącu - informacja na stronie internetowej parafii lub u ks. proboszcza
Zespół Studyjny: spotkania w poniedziałki o 18.30 w sali nr 3
Chór parafialny: próby we wtorki o 18.00 w sali nr 8
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali nr 2 lub zakrystii
Schola dziecięca: spotkania w czwartki o 18.00 w sali nr 7
Grupa młodzieżowa: spotkania w piątki o 19.00 w „Dziupli” (sala Duszpasterstwa Akademickiego Arka obok pomnika Papieża)
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 niedzielę zwykłą, 16.09.2018
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Stanisława Kostki; w czwartek św. Męczenników z Korei; w piątek
św. Mateusza; w sobotę bł. Bernardyny Jabłońskiej.
W niedzielę za tydzień Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę o 17.30 w intencji Radia Maryja
i ks. Tomasza Grzesiaka opiekuna Koła z racji jego imienin. Po Mszy spotkanie formacyjne w sali nr 4.
Informujemy młodzież przygotowującą się do bierzmowania w naszej parafii, że spotkania rozpoczniemy od
5 października. Jest to pierwszy piątek. Zapraszamy w tym dniu na Mszę Świętą o 18.00 młodzież z klas 7 i 8 szkół
podstawowych oraz z klas 3 gimnazjum. Po Mszy Świętej będzie spotkanie organizacyjne dla wszystkich grup przygotowania. Zapraszamy także na tę Mszę Świętą rodziców kandydatów do bierzmowania. Bardzo nam zależy na
obecności rodziców. Przygotowanie bowiem młodzieży do bierzmowania jest wspólną sprawą rodziny i parafii. Liczymy więc, że rodzice przyjdą aby wraz z kandydatami modlić się o dobre przygotowanie do bierzmowania i aby
dowiedzieć się jak to przygotowanie w parafii będzie przebiegać.
Przypominamy o zmianach harmonogramu Mszy niedzielnych w naszym kościele. Nie ma Mszy o 10.00
i 14.00. Na Mszę Świętą o 11.00 szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi. Sakrament chrztu jest udzielany o 12.30.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę w kopertach oraz te przesłane bezpośrednio na konto
parafialne. Wszystkie gromadzone w ten sposób środki są przeznaczane na utrzymanie naszej parafii.
W piątek o 19.00 na Alei Róż przy Placu Centralnym odbędzie się koncert „Zachwyca mnie mój Bóg” organizowany przez księży Pallotynów.
W sobotę Spotkanie Młodych Archidiecezji Krakowskiej w sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach Białych Morzach. Plan spotkania: 8.30-13.00 Warsztaty wokalne z zespołem niemaGotu; 9.00-13.00 warsztaty z Wodzirejami z Krakowa; 11.00-13.00 spotkanie przygotowujące do wyjazdu na ŚDM Panama 2019; 12.00-16.00 targi
wspólnot 14.00 konferencja wprowadzająca; 15.00-15.00 godzina miłosierdzia; 16.30 Eucharystia pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego; 18.00 konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka; 19.00 koncert Siewcy Legnicy,
niamGOtu, Wodzireje z Krakowa; 21.00 godzina posłania
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI poszukuje wolontariuszy! Kolegium działające przy Szkole Podstawowej nr 104 na
os. Wysokim poszukuje Lokalnych Herosów! Od tego, ilu znajdziemy wolontariuszy, zależy skala pomocy, z jaką dotrzemy do dzieci w potrzebie. W Akademii Wolontariusz przez cały rok regularnie, raz w tygodniu, indywidualnie
spotyka się z dzieckiem, które boryka się z problemami w szkole. Wiele z dzieci pochodzi z trudnych środowisk. Misją Wolontariusza nie jest udzielanie korepetycji, ale przeprowadzenie dziecka od porażki w szkole do sukcesu
w życiu. Dla małego studenta Akademii, Wolontariusz staje się przyjacielem i mentorem. Wolontariusz może zyskać
nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim możliwość zyskania kluczowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych z działaniami projektowymi, organizacją wydarzeń, umiejętności komunikacyjne
i interpersonalne. Oprócz tego każdy Wolontariusz ma okazję poznać ciekawe osoby i nawiązać wartościowe relacje. Można aplikować przez stronę internetową: www.superw.pl.
Szkoła Podstawowa nr 82 na os. Kalinowym 17 organizuje w sobotę 22 września w godzinach 11.00 – 15.00
festyn charytatywny „Dla Alana”. Alan Kozłowski, uczeń 8 klasy Szkoły nr 82 od ponad 6 lat zmaga się z chorobą nowotworową. Los okrutnie doświadczył chłopca: na kilka miesięcy przed diagnozą jego choroby zmarł mu ojciec,
a pół roku przed powrotem jego choroby zmarła mu babcia, z którą mieszkał. Ostatnio Alan przeszedł terapię protonową, która przygotowuje go do autoprzeszczepu komórek krwiotwórczych. Kolejnym etapem będzie immunoterapia. Niestety nie jest ona refundowana, a jej koszt to 2 miliony złotych. Szkoła Podstawowa nr 82 włączyła się
w zbieranie funduszy dla Alana i jego rodziny organizując już wiele akcji. Festyn w sobotę będzie kolejną okazją do
wsparcia Alana. Zachęcamy do uczestnictwa.
W najnowszym numerze „Gościa”: Na kolana! Co dzieję się, gdy wypowiadasz imię Boga? Jaka jest moc imienia Bożego? Nie zamierza popełnić samobójstwa. Rosyjski prawosławny biskup, który wspiera opozycję w kraju Putina.
Msze Święte w niedziele: 6.30 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 12.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / spowiedź przed każdą Mszą w kapl. pojedn.
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 dni powszednie: 6.00-8.30; 16.30-18.00 w kaplicy pojednania
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
09.00-11.00 16.00-18.00
sobota
10.00-10.45
sobota
09.00-11.00
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; 12 649 52 25 Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Numer rachunku bankowego Parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

