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Księga Rodzaju
Pierwsza księga Pisma Świętego nosi w języku polskim nazwę „Księga Rodzaju”.
Tytuł ten jest trochę mylący dla nas. Może rodzić pytanie o jaki rodzaj tu chodzi. Nazwa
ta jednak wywodzi się z języka staropolskiego i oznacza księgę początków lub księgę,
która mówi o początku wszystkiego. W języku staropolskim słowa „rodzaj” używano na
oznaczenie genezy, pochodzenia, początku. W takim znaczeniu tytuł ten odpowiada i
treści księgi i jej nazwie w języku hebrajskim czy też łacińskim. Po hebrajsku bowiem ta
księga nazywa się B’rešit a po łacinie Genesis, co oznacza za jednym i drugim razem
księgę o początkach, o genezie wszystkiego.
Tak, jak już wspominaliśmy przed tygodniem Księga Rodzaju i pozostałe cztery księgi wchodzące w skład Pięcioksięgu odwołują się do Mojżesza jako swego autora ludzkiego. Przekazują objawienie jakie dotarło do nas przez
tego przywódcę i twórcę narodu Izraela. Kształt jednak taki, jaki ma dziś Księga Rodzaju jest nadany przez późniejszych redaktorów, którzy spisali przekazywane ustnie opowieści Mojżeszowe. Te historie były spisywane wieloetapowo. I z takich częściowo spisanych a częściowo jeszcze ustnie przekazanych fragmentów została skomponowana
Księga Rodzaju w VI i V wieku przed narodzeniem Chrystusa. Był to dla narodu Izraelskiego czas szczególny: odrodzenie po niewoli babilońskiej i utracie własnego państwa. Wówczas to Żydzi spisują swoją historię od samego początku, aby w niej znaleźć podstawy swojej tożsamości – odkryć kim są i skąd pochodzą; zapisać to i zachować dla
potomnych. Nie znamy imion ludzi, którzy dokonali ostatecznej redakcji księgi. Zapewne nie był to jeden człowiek.
Wierzymy jednak, że ich praca była wykonana z Bożym błogosławieństwem i pomocą. Pan Bóg ich, tak jak wcześniej Mojżesza, obdarzył natchnieniem Ducha Świętego.
Treść Księgi Rodzaju dzieli się na dwie zasadnicze części. Rozdziały od 1 do 11 stanowią historię początków
wszechświata i całej ludzkości. Natomiast rozdziały od 12 do 50 to historia początków ludu Izraela – dzieje pierwszych czterech pokoleń narodu wybranego.
Księga rozpoczyna się podwójną opowieścią o stworzeniu świata i człowieka. To już jest charakterystyczne, że
mamy dwa różne opisy stworzenia zestawione obok siebie. Dla naszego myślenia to wydaje się być jakąś sprzecznością. Jesteśmy przyzwyczajeni do zapisów reporterskich – ten, który widział świadczy jak to było. Biblia natomiast
jest przesłaniem wiary i posługuje się innymi metodami informacji. Chcąc pokazać dwa różne znaczenia jednego
wydarzenia opowiada go dwa razy na różne sposoby. To wcale nie znaczy, że któreś z opowiadań jest oszustwem.
Obydwa są prawdziwe. Prawda bowiem kryje się w przesłaniu jakie opowiadanie zawiera a nie w samej historii. W
Piśmie Świętym podobnych sytuacji jest wiele. W dalszym ciągu pierwszej części przedstawiono historię początków
ludzkości łącznie z historią grzechu, kary i wybawienia. W drugiej zaś części Księga Rodzaju mówi o początkach narodu żydowskiego. Opowiada historię Abrahama, jego syna Izaaka, jego wnuka Jakuba i dwunastu prawnuków ze
szczególną uwagą skierowaną na Józefa.

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

Wypada na koniec serdecznie zachęcić do lektury tej księgi, która w całości jest łatwo dostępna, zrozumiała i
niezwykle ciekawa.
Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Chrystusa Króla, 25.11.2018
W liturgii w tym tygodniu: w piątek św. Andrzeja Apostoła.
Wspólnota Rodzin naszej parafii zaprasza na spotkanie dziś o 14.00. Rozpocznie się ono adoracją w kaplicy
pojednania. Po niej spotkanie rodzinne w sali Duszpasterstwa Akademickiego. Serdecznie zapraszamy wszystkie
rodziny, które chcą pogłębiać wiarę i duchowość rodzinną.
Dziś Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę o 17.30 a po niej na spotkanie w sali nr 4.
W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. O 8.00 i 8.30 Msze wotywne. Od 9.00 księża odwiedzą chorych.
Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. O 8.00 spotkanie Żywego Różańca. To będzie też pierwsza niedziela
adwentu. Już teraz zapraszamy serdecznie na Roraty, które będziemy celebrować w dni powszednie o 6.00 i 18.00.
Na Roraty wieczorem zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci.
W kancelarii przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych.
Zachęcamy do udziału w III Parafialnym Konkursie na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Szokę. W tym roku
tematem przewodnim jest 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Parafia św. Józefa na os. Kalinowym organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w marcu przyszłego roku. Są
jeszcze wolne miejsca. Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Wacław Kozicki. Informacje szczegółowe w gablocie parafialnej.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś
Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. (J 18,33b-37)
Informacje jakie zostały o Poncjuszu Piłacie w rzymskich dokumentach urzędowych nie dają
o nim najlepszego świadectwa. Nie wiemy dokładnie na czym polegał problem tego człowieka, ale w oczach władz
zwierzchnich nie sprawdził się i stracił swój urząd. W relacjach na jego temat pozostawionych w Ewangelii jest
przedstawiony jako osoba wewnętrznie niespójna. To on skazał Pana Jezusa na okrutną śmierć i pozostający w jego
ręku żołnierze w sposób bestialski znęcali się nad Jezusem. Równocześnie jednak wszyscy ewangeliści świadczą, że
Piłat próbował ratować Pana Jezusa. Nie był jednak w swych działaniach konsekwentny i ugiął się pod naciskiem
tłumu żądającego śmierci Pana Jezusa.
Fragment Ewangelii przeznaczony na Mszę Świętą w Uroczystość Chrystusa Króla pochodzi z przesłuchania
Pana Jezusa przez Piłata zapisanego w Ewangelii św. Jana. Jezus pojmany przez władze żydowskie, przesłuchany
i osądzony jako jak bluźnierca zasługujący na śmierć, zostaje przyprowadzony do urzędu rzymskiego prokuratora,
aby on skazał go i wyrok wykonał. W całym bowiem państwie tylko rzymskie władze miały prawo wydawać i wykonywać wyroki śmierci. Staje więc Jezus przed miernym urzędnikiem państwowym, od którego jednak zależy Jego życie
lub śmierć. On Bóg prawdziwy, Król Wszechświata, z własnej woli stał się zależny od kaprysu urzędnika. Prawdziwe
panowanie nie objawia się w przemocy wobec drugich, ale w całkowitej wolności wobec siebie. Takiej wolności, jaką ukazuje Jezus, który sam oddaje swoje życie. Poncjusz Piłat był zależny od swego cesarza i od krzyczącego tłumu.
Wszystkim wydawało się, że Jezus od nich zależy. A tak naprawdę On nie zależał od nikogo. I dlatego właśnie to On
jest prawdziwym Królem.
ks. Jerzy Czerwień
dodatek – kalendarz na 2019. Naturalna niechęć. O przyczynach rosnącej dyskryminacji chrześcijan.
„Dobrodziejstwo i przekleństwo”. Szczepienia pomagają, ale ich niepożądane odczyny to nie mit.
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

