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List do Hebrajczyków [Hbr]
Jedno z najbardziej kunsztownych pism Nowego Testamentu a zarazem pismo o bardzo skomplikowanej historii to List do Hebrajczyków.
Pierwszy problem, który zauważamy już w tytule to brak autora. Nie potrafimy z całą pewnością powiedzieć, kto napisał ten list. W tekście nie mamy podpisu, jak to zwykle ma miejsce. Tradycja
przypisywała ten list św. Pawłowi, ale różnice między nim a innymi listami Pawła są tak wielkie, że
trudno uznać tę tezę za możliwą. Przypuszcza się, że pismo to napisał ktoś z kręgu św. Pawła
(Barnabę, Łukasza, Klemensa) albo przez Apollosa znanego z Dziejów Apostolskich.
List wprawdzie ma adresatów – Hebrajczyków, ale nie jest i z tą sprawą tak całkiem prosto. Po
pierwsze dlatego, że w samym liście adresaci się nie pojawiają. Tak nazwano list ze względu na jego
treść. List jest tak mocno osadzony w Starym Testamencie i kulturze narodu żydowskiego, że tylko Hebrajczycy, czyli Żydzi mogli być jego adresatami. Trzeba uściślić, że byli to Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa. Innymi słowy judeochrześcijanie.
Kolejną sprawą mocno skomplikowaną jest styl Listu do Hebrajczyków. Nie zawiera on bowiem
typowych dla formy listu elementów (adresu, autora, pozdrowień na początku pisma). Wielu biblistów skłania się ku tezie, że List do Hebrajczyków tak naprawdę jest zapisem przemówienia. Przemówienie to jako szczególnie ważne zostało rozesłane do wielu wspólnot chrześcijańskich. Z tego względu dołączano do niego krótkie listy na końcu.
Z treści Listu można wywnioskować orientacyjną datę jego powstania. Powstał on przed rokiem 70, czyli przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie. O świątyni i sprawowanym w niej kulcie pisze
się bowiem w liście jako o fakcie istniejącym. Trudno byłoby też zrozumieć, że tak ważnego faktu jak
zburzenie świątyni nie wspomniano by w liście mówiącym tak obszernie o kapłaństwie Starego Przymierza.
Zasadnicza treść Hbr to wielka katecheza na temat „Kim jest Chrystus Jezus?” Jest ona kierowana ewidentnie do Izraelitów, gdyż cały czas Pan Jezus jest ukazywany jako wypełnienie zapowiedzi
Starego Testamentu. Najpierw (Hbr 1,5-2,18) ukazano Pana Jezusa jako wyższego od aniołów. W drugiej części (Hbr 3,1-5,10) Pan Jezus jest ukazany jako kapłan wiarygodny wobec Boga i solidarny z
ludźmi. Centralna część trzecia (Hbr 5,11-10,39) rozwija temat kapłaństwa Chrystusa. Ukazuje Pana
Jezusa jako najwyższego kapłana ale innego niż kapłani Starego Przymierza. On bowiem samego siebie ofiarował a nie zwierzęta, jak kapłani świątyni
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeJerozolimskiej. Ta ofiara przyniosła nam przebaczenie grzechów, czego nie mogły dokonać ofiary Sta- szedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy
rego Testamentu. Dlatego też ofiara Jezusa położy- mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym
ła kres sensowi ofiar ze zwierząt a w związku z tym i
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na
kapłaństwa Starego Przymierza. Część czwarta (Hbr
nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliż11,1-12,13) jest zachętą skierowaną do słuchaczy/ my się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzyczytelników, aby na wzór Jezusa i bohaterów wiary mali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pobyli odważni i wytrwali wobec prób jakie na nich mocy w stosownej chwili.
przychodzą. Ostatnia część – piąta (Hbr 12,14Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla
13,21) jest krótką zachętą do pójścia drogą święto- ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się
ści. Ta ostatnia część jest właśnie dopisanym do do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może
on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, poprzemówienia listem.
List do Hebrajczyków nie jest pismem ła- nieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią
twym w lekturze. Jednak pochylenie się nad nim powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać
Hbr 4,14-5,3
jest szczególnie ważne, gdy chcemy zrozumieć jak ofiary za grzechy.
Nowy Testament jest powiązany ze Starym.

Mimo, iż ukazaliśmy wiele różnych trudności w faktów dotyczących Listu do Hebrajczyków, bez
wątpienia jest to pismo natchnione przez Ducha Świętego i absolutnie konieczne w Nowym Testamencie.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10.01.2021
Dzisiejsze święto: niedziela Chrztu Pańskiego kończy obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z
polską tradycją dekoracje bożonarodzeniowe i śpiew kolęd będą nam towarzyszyć do święta Ofiarowania Pańskiego czyli do 2 lutego.
W czwartek Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację o 16.00 w Grocie Matki
Bożej Fatimskiej.
W sobotę adoracja wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Msza Święta o obronę życia ludzkiego o 10.00 w Grocie.
W tym miesiącu tradycyjne nocne czuwanie fatimskie nie odbędzie się ze względu na chorobę prowadzącego je Animatora. Polecamy go modlitwie członków wspólnoty adoracyjnej.
Na antresoli naszego kościoła można zobaczyć wystawę szopek zgłoszonych do parafialnego konkursu na szopkę rodzinną w czasie pandemii. Rozstrzygnięcie konkursu będzie mieć miejsce
w niedzielę za tydzień, czyli 17 stycznia po Mszy Świętej o 12.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich autorów tegorocznych prac konkursowych.
Hospicjum dla dzieci Alma Spei składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wsparli
je w ramach akcji Paczuszka dla Maluszka. Wszystkie dary zostały przekazane, a list z podziękowaniem można zobaczyć w gablocie pod dzwonami.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś
moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie". (Mk 1, 7-11)
Święty Marek zapisał w swej Ewangelii, że słowa Ojca niebieskiego wypowiedziane przy chrzcie Jezusa były skierowane do Pana
Jezusa. Ojciec mówi Jezusowi, że jest Jego umiłowanym Synem. Można
byłoby zapytać, czy Pan Jezus tego nie wiedział? Czy trzeba było Mu to
objawiać lub powtarzać? Oczywiście, że Pan Jezus wiedział, że jest
umiłowanym Synem Ojca. To jednak nie znaczy, że nie było wato tego
powiedzieć. Bierzmy przykład z Ojca niebieskiego i często mówmy naszym bliskim a zwłaszcza dzieciom, że są naszymi ukochanymi.
Ks. Jerzy Czerwień
Idźcie do Józefa. Papież Franciszek ogłosił rok św. Józefa, aby uprosić oddalenie epidemii. Podnieść prestiż
nauczycieli. Rozmowa z ministrem Przemysławem Czarnkiem. Szczepionka – pytania i odpowiedzi.
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
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; 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. Krzysztof Biros 12 68 08 206
Ks. Władysław Kądziołka 12 68 08 208
Ks. Janusz Mieczkowski
12 68 08 210
Ks. Adam Trzaska 12 68 08 212
Ks. Michał Kania
12 68 08 213
Ks. Andrzej Małysa
12 68 08 214
Ks. Bogdan Mosur 12 68 08 215
Ks. Janusz Rabiniak
12 68 08 216
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