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Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy
rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa. Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu chrztu świętego. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek
Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Jest
ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 roku w Acuto k. Rzymu
przez św. Marię de Mattias (1805 – 1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu.
Ważną podstawą biblijną dla działalności w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest realizacja powołania
do świętości przez praktykowanie uczynków miłosierdzia według błogosławieństw ewangelicznych. Stowarzyszeni
winni stosować Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim. Kto kocha Chrystusa, temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.
Świadectwo życia oparte na miłości i odpowiedzialnej służbie reprezentowała św. Maria de Mattias. Kochała
wszystkich bezwarunkowo, była gotowa do podjęcia każdego trudu, ryzyka a nawet ofiary i całkowitego wyniszczenia siebie na rzecz zaspokojenia dobrych pragnień i potrzeb bliźnich. Wraz z innymi siostrami była gotowa i otwarta
na przyjęcie jakiegokolwiek rodzaju służby i czyniła to, co pomagało ludziom do otwarcia serc na Odkupienie, którego Jezus dokonał przez zasługi swojej Przenajdroższej Krwi. Założycielka uczyła, jak prowadzić życie chrześcijańskie
oparte na modlitwie i realizowane przez konkretne działania dla drugich. Uczyła także, jak wzrastać w wierze w każdej okoliczności życia. Znamienne są Jej słowa pozostawione w jednym z listów: „pragnę, aby Jezus był kochany”.
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa żyjące we współczesnym świecie są spadkobierczyniami charyzmatu błogosławionej Marii de Mattias. Bliski im jest każdy człowiek, za którego Jezus przelał Swoją Krew. Konstytucja Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wzywa do angażowania się w działalność apostolska Kościoła. Dlatego siostry prowadzą
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Centrum tego stowarzyszenia jest dom zgromadzenia w
Bolesławcu Śląskim. Tu przybywają ludzie pragnący odnowienia i pogłębienia życia religijnego. Prowadzone są tu rekolekcje i dni skupienia. Spośród ich uczestników wyłaniają się
osoby pragnące czcić Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, pragnące uwielbiać
Jezusa w Tajemnicy Przelania Krwi. Te osoby mogą należeć do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Zanim nastąpi moment przyjęcia, trwa formacja przygotowawcza przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Formacja dokonuje się przez modlitwę i życie sakramentalne,
przez czytanie Pisma Świętego i poznania historii zgromadzenia, przez pragnienie kontemplacji Krwi Chrystusa. Tym osobom, które z racji wieku, choroby czy dalekiej odległości od
Centrum nie mogą przejść okresu formacji, a pragną wstąpić do SKC, zgromadzenie Sióstr
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

Adoratorek Krwi Chrystusa daje możliwości przygotowania się przy pomocy odpowiedniej literatury o duchowości
Krwi Chrystusa Pana.
Zrzeszeni w SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Ponadto chętnie włączają się w życie swoich parafii poprzez działalność charytatywną i wspomaganie inicjatyw parafialnych.
Każdy z nas przeżywa cierpienia i trudności dnia codziennego, udręczony jest lękiem, niepewnością i własną
słabością, błądzi pomiędzy blaskiem a cieniem. Dla nas wszystkich miłość wypływająca z serca i Krwawych Ran Zbawiciela niech stanie się siłą, aby nadać sens i wartość swojemu życiu. Św. Maria de Mattias ukaże nam drogę, która
pozwoli „wyzwolić się od wszystkich niepewności, frustracji, udręki”. Uzdrowi „z wszelkich ran duszy, dolegliwości
ciała pozwoli odrodzić się i oczyścić we Krwi Baranka”
Każdy, kto chciałby dołączyć do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w naszej parafii jest zaproszony na spotkanie w drugi czwartek miesiąca o 16.00. Rozpoczynają się one od adoracji w Grocie, potem spotkanie w sali nr 9.
Ogłoszenia Duszpasterskie na 26 Niedzielę Zwykłą, 30.09.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Teresy od Dzieciątka Jezus; we wtorek św. Aniołów Stróżów; w
czwartek św. Franciszka z Asyżu; w piątek św. Faustyny Kowalskiej.
Jutro rozpoczyna się październik – miesiąc różańcowy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcem w naszym kościele. W dni powszednie nabożeństwo będzie o 17.30 a w niedziele o 17.00. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci. Po każdym nabożeństwie dzieci otrzymają naklejkę do różańcowej kolekcji.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek Godzina Święta o 16.30. W piątek
spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Msze Święte po południu o 16.00 i 18.00. W sobotę o 8.00 i 8.30
Msze wotywne. Od 9.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
W piątek na Mszę o 18.00 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum. Zapraszamy także rodziców kandydatów do bierzmowania. Po Mszy Świętej spotkanie
informacyjne dla rodziców i organizacyjne dla wszystkich grup kandydatów do bierzmowania.
W niedzielę za tydzień po każdej Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu; a nabożeństwo różańcowe będzie połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy panów do baldachimu i
dzieci do sypania kwiatów.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy już wypominki za zmarłych.
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 i na ten tydzień
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje
imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł:
"Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by
się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień
młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść
do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do
piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie". (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
W najnowszym numerze „Gościa”: Bądźcie odważni. Relacja z wizyty papieża Franciszka w krajach nadbałtyckich.
Drobiazgi. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus była niezwykle uparta jako dziecko i tak samo uparta w dążeniu do nieba.
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

