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Prezentacja Grup i Wspólnot w naszej parafii
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.
Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią
z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż
ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest
więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.
W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą
i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje
życie, a nade wszystko wierną miłość.
Zadaniem Arcybractwa jest zatem:
1. rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;
2. całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka,
rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha św.
3. umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa przez pogłębianie wiary;
4. budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.
Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie
wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc
w dziele zbawienia świata oraz Nowej Ewangelizacji.
Historia Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego sięga połowy
XIX wieku. Wówczas to Pan Jezus obudził charyzmat czci dla Jezusowego serca
w klasztorze sióstr wizytek we francuskim Bourg-en-Bresse. Bardzo szybko zapoczątkowane tam bractwo rozszerzyło się na Francję potem na inne kraje w tym na
ziemie Polskie pozostające jeszcze pod zaborami. Bractwo uzyskało aprobatę papieską i jest polecane przez Stolicę Apostolską jako pewna droga do świętości.
Może już czas, aby z dystansem spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, co
jest w nim istotne. Może już czas na pogłębienie duchowości przez nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest dopełnieniem pobożności Eucharystycznej, ale również pozwala poświęcić więcej czasu na modlitwę i medytację nad Znak Arcybractwa—symboliczny
zegar godzin obecności członków
Słowem Bożym?
Bractwa przy Jezusowym Sercu
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

Jeśli jakieś okoliczności życia spowodowały, że jego sens się zatracił dla Ciebie i brniesz w beznadziei – jest
jeszcze czas, by zwrócić się do Jezusa. Zwykły wpis do Straży Honorowej NSPJ może być początkiem nawrócenia
i drogi pełnej nadziei. Jezus z otwartym i miłosiernym Sercem czeka na Ciebie.
Wystarczy wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i bez zmian w codziennych zajęciach przeżywać ją głębiej, wychwalając Pana i wynagradzając Mu za cierpienia i zniewagi, jakich doznaje od współczesnego świata. W ten sposób, z godziny na godzinę coraz wyżej wspinać się będziesz po wąskiej i stromej ścieżce do świętości. Godzina Obecności pomoże Ci w tym.
Zaufaj więc Jezusowi i pozwól Mu się kochać! To wspaniałe przeżycie duchowe przyniesie Ci wielką radość
i nadzieję, ale także pozwoli odkryć prawdziwe ideały oraz doświadczyć szczęścia.
W naszej parafii Straż Honorowa zbiera się na spotkania w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 16.30 w
sali nr 9. W pierwsze czwartki członkowie Straży gromadzą się na adoracji o godzinie 17.00. A w pierwsze piątki
(18.00) i soboty (8.30) na Mszy wynagradzającej.
Osoby chcące wstąpić do Straży Honorowej Serca Jezusowego zapraszamy na spotkanie według podanego
terminu lub na adorację w pierwszy czwartek i po niej do spotkania z prowadzącymi modlitwę.
Ogłoszenia duszpasterskie na 25 niedzielę zwykłą, 23.09.2018
W liturgii w tym tygodniu: w czwartek św. Wincentego a Paulo; w piątek św. Wacława; w sobotę św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Dziś 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.
W tym tygodniu, od jutra do piątku, wszystkie Msze Święte będą celebrowane w kaplicy pojednania. Spowodowane jest to koniecznością naprawienia rozbitych szyb w oknie przy drzwiach głównych kościoła.
We wtorek o 16.45 Stowarzyszenie Krwi Chrystusa odprawi Drogę Krzyżową z modlitwą o uzdrowienie z ran.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej modlitwie.
W sobotę pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik. Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia; o 10.15 Konferencja; o 11.00 Różaniec w intencji Ojczyzny; o 12.00 Eucharystia. Serdecznie zachęcamy
wszystkich członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce. Dojazd do Łagiewnik tramwajem nr 22 z Ronda
Czyżyńskiego aż do przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
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 o 18.00 młodzież z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz z klas 3 gimnazjum. Zapraszamy także na tę Mszę Świętą rodziców kandydatów do bierzmowania. Po
Mszy spotkanie informacyjne dla rodziców i organizacyjne dla wszystkich grup kandydatów do bierzmowania.
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.
Ewangelia na dziś
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach
zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już
w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się
między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". (Mk 9, 30-37)
W najnowszym numerze „Gościa”: Pomódl się za księdza. Wielka prośba o modlitwę wobec ataku na księży. Kobieta z żelaza. Siostra Matylda Getter w czasie wojny ocaliła życie kilkuset żydowskich dzieci.
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

