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Pięcioksiąg
Zgodnie z zapowiedzią z poprzednich numerów naszego „Biuletynu” będziemy
starali się prezentować poszczególne księgi Pisma Świętego. Dziś zaczynamy od kilku
słów wprowadzenia do pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Stanowią one osobną całość w
Piśmie Świętym, stąd ich wspólna nazwa Pięcioksiąg. Inna nazwa używana dla tego
zbioru pism to: „Prawo” (po hebrajsku „Tora”). Często też do obu tych nazw dodaje się
przymiotnik określający autorstwo: „Pięcioksiąg Mojżeszowy” lub „Prawo Mojżeszowe”. Te pięć ksiąg, o których mówimy to kolejno Księga Rodzaju (Rdz), Wyjścia (Wj),
Liczb (Lb), Kapłańska (Kpł) i Powtórzonego Prawa (Pwt).
Tradycja autorem tych wszystkich ksiąg czyni Mojżesza. Trzeba nam w tym miejscu napisać słowo komentarza o pojmowaniu autorstwa w starożytności. Otóż w tamtych czasach zasadniczo dzieł literackich nie podpisywano. Więcej nawet, często prawdziwi autorzy przypisywali swoje dzieła komuś bardziej znanemu. W odniesieniu do
Pisma Świętego sprawa autorstwa jeszcze bardziej się komplikuje, gdyż zawsze wiedziano, że prawdziwym autorem
Biblii jest Bóg, który daje natchnienie. Ludzie spisujący Jego słowa są tylko redaktorami. W wypadku Pięcioksięgu
słusznie uznano, że ludzkim redaktorem zbioru jest Mojżesz, bo on stoi za całym procesem przygotowania tych
ksiąg. Choć zapewne nie spisał ich własnoręcznie, to jednak Ci, którzy je spisali posługiwali się jego przekazem.
Pięcioksiąg dla Żydów jest najważniejszą częścią Pisma Świętego. W nim zawiera się to, co stanowi istotę religii. Wszystkie pozostałe księgi Biblii według pojmowania żydowskiego wynikają z Tory i jej służą. Także cała teologia
żydowska jest zasadniczo komentarzem do objawienia zawartego w Pięcioksięgu. Można powiedzieć, że dla Żydów
pięć ksiąg Tory jest tym czym dla nas chrześcijan cztery księgi Ewangelii.
Sama hebrajska nazwa Pięcioksięgu jest bardzo charakterystyczna i wiele mówiąca. Żydzi te najświętsze i najważniejsze księgi nazywają, jak już wiele razy tu napisaliśmy, „Tora” תורה. Słowo to oznacza wskazówkę, pouczenie,
ale ściśle w Piśmie Świętym oznacza Prawo – całość Bożych przykazań dotyczących ludzkiego życia i odniesienia do
Boga. To charakterystyczne. W religii Starego Przymierza za najważniejsze uznawano Prawo. Całość tego prawa –
wszystkie przykazania – były zawarte w Pięcioksięgu. Dlatego właśnie ten zbiór był i jest po dziś dzień przez wierzących Żydów traktowany jako podstawa ich życia religijnego – relacji z Panem Bogiem i bliźnimi. Chociaż więc Pięcioksiąg zawiera różnorodny materiał to jednak dla żydów istotne w nim były nade wszystko te części, które miały charakter prawny – owe 613 przykazań, o których mówi również Pan Jezus w Ewangelii. Dla pobożnego Żyda lektura
Pisma Świętego zawsze skupiała się więc i skupia dziś na przykazaniach świętego Prawa zawartych w Pięcioksięgu.
Od nich zaczynano rozważanie Pisma i na nich to rozważanie kończono. Całe życie wierzącego Izraelity jest szukaniem drogi, którą w przykazaniach wskazał człowiekowi Bóg i odnoszenie tej drogi do własnego życia.
Zapewne wielu z nas przeżyło taką niezbyt dobrą przygodę, że kiedy rozpoczynaliśmy czytanie Pisma Świętego braliśmy się do tej lektury jak do każdej innej książki, czyli zaczynaliśmy od początku i po przeczytaniu Księgi Ro-

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 piątki o 18.00 w sali nr 3
Chór parafialny: próby w poniedziałki 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)
Drużyna harcerska ZHP 369 KDSH „Raban”: zbiórki co drugi piątek o 17.00 w sali nr 6
Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Gwiazdeczki”: spotkania w poniedziałki i piątki o 16.30 w sali nr 5

dzaju i Wyjścia dochodziliśmy do Księgi Liczb i zaczynały się problemy. Trudno nam było „przedrzeć się” przez gąszcz
najpierw genealogii a potem przepisów prawa w Księdze Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa. Dla nas te przepisy dotyczące kultu, zasad czystości rytualnej ale nawet życia społecznego są tak niepojęte, że wielu zarzuca lekturę Pisma Świętego zrażając się nim jako księgą niezrozumiałą i nic nie wnoszącą w życie. Czy można inaczej pojmować? Jak to zrobić, aby słowo Boże do mnie przemówiło? Wydaje się, że taką najprostszą zachętą wobec wspomnianych trudności jest po pierwsze zwrócenie uwagi na dobre planowanie lektury Pisma Świętego. Raczej nie zachęcamy do czytania po kolei, ale do mądrego wyboru i rozpoczynania lektury od ksiąg bardziej przystępnych i bliższych
nam – Nowego Testamentu. Po drugie zaś czytając Stary Testament należy w nim szukać sensu duchowego. Szczególnie dotyczy to przepisów Prawa. Ono bowiem poza wymiarem historycznym ma też sens symboliczny, który jest
uniwersalny i znajduje odniesienie także do naszego życia.
Ogłoszenia duszpasterskie na 33 niedzielę zwykłą , 18.11.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek bł. Salomei; we wtorek św. Rafała Kalinowskiego; w środę Ofiarowanie NMP; w czwartek św. Cecylii; w sobotę św. Męczenników z Wietnamu.
W kancelarii przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych.
Niedziela za tydzień to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o 9.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odmówimy Litanię do Serca Jezusowego i Akt poświęcenia. Z tymi modlitwami jest
związany odpust zupełny.
Również za tydzień Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i zmarłych członków Koła Przyjaciół. Po Mszy Świętej spotkanie sali nr 4.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone dziś na tacę, także za te składane w kopertach i przesyłane
na konto parafii. Rozpoczęły się prace przy remoncie elewacji ściany zachodniej naszego kościoła. Elewacja ta uległa
spękaniu i rozwarstwieniu. Koniecznym jest wzmocnienie jej i uzupełnienie ubytków. Składane obecnie ofiary będą
przeznaczone na pokrycie kosztów tych prac, a są one znaczne – kosztorys opiewa na ponad 400 tysięcy złotych.
Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę na czuwanie nocne Wspólnot Krwi Chrystusa w noc z
8 na 9 grudnia. Informacje szczegółowe w gablocie.
Inicjatywa o nazwie Posługa Kobiet Katolickich „Magnificat” zaprasza na spotkanie modlitewne w niedzielę za
tydzień. Szczegóły na plakacie i ulotkach w Grocie.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc
nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle
On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu
nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie,
że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. (Mk 13,24-32)
Koniec świata. Kiedy słuchamy dokładnie słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii, to odkrywamy, że On chce, aby
prawda o kresie czasów i Jego powrocie na ziemię nie była sensacyjką, ale zachętą do intensywnego i radosnego
oczekiwania na spotkanie z Nim, który przyjdzie aby zebrać swych wybranych. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Na mocy
chrztu należymy do Jezusa. Oczekujmy więc z utęsknieniem Jego przyjścia, bo to oznacza nasze zebranie u Jezusa, w
chwale, którą nam chce dać. Oczekujmy nań jak figowiec na nadejście wiosny.
ks. Jerzy Czerwień
Dziś w „Gościu Niedzielnym”: Powyborczy krajobraz. Komentarz do wyborów samorządowych. Dodatek Odrodzenie przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej na stulecie niepodległości naszej Ojczyzny.
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

