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Księga Wyjścia
Pozostajemy nadal w pierwszej części Biblii – Pięcioksięgu. Po Księdze Rodzaju następuje
Księga Wyjścia. Jej tytuł w języku polskim oddaje zasadniczą treść księgi. Opisuje ona wydarzenia
związane z wyjściem Izraelitów z Egiptu. Po hebrajsku księga nosi nazwę Szemot. Jest to pierwsze
słowo księgi – „Oto są imiona”, nie ma więc ona znaczenia treściowego, ale techniczne. Po hebrajsku księgi Pisma są nazywane tak właśnie – od słów, którymi się zaczynają.
Księga Wyjścia opiera się na ustnych opowieściach przekazywanych w Izraelu od czasów
Mojżesza. Ich opracowanie na piśmie datuje się na VI w. przed Chrystusem, gdy Żydzi wrócili z
niewoli babilońskiej i na nowo organizowali swe życie narodowe i religijne. Wówczas spisali historię narodu i jego prawa, aby w nich znajdować źródło swej tożsamości i nie zagubić jej w następnych pokoleniach.
Księga Wyjścia opisuje historię wędrówki Żydów z Egiptu do Kanaanu. W Egipcie znaleźli się przodkowie Żydów za sprawą Józefa – jednego z prawnuków Abrahama, który został przez swych braci sprzedany w niewolę. Jednak Boża opatrzność sprawiła, że Józef z niewolnika stał się zarządcą całego państwa w imieniu faraona – króla
Egipcjan. Józef sprowadził do Egiptu swego ojca Jakuba i swych braci, którym wybaczył wyrządzoną krzywdę.
Wszystko to dokonało się, aby mogła się wypełnić obietnica Boża dana Abrahamowi. Egipt miał być w Bożej myśli
jakby inkubatorem dla rodzącego się narodu wybranego. W tym kraju Izrael bardzo się rozmnożył. Narracja Księgi
Wyjścia zaczyna się gdy Żydzi w Egipcie są tak liczni, że rodzi się w Egipcjanach obawa, iż przejmą władzę. Na marginesie można dodać, że takie wypadki w historii Egiptu miały kilkakrotnie miejsce. Aby zapobiec przewrotowi nowy
władca (władca z nowej dynastii) podejmuje decyzję o wytępieniu Żydów. Pan Bóg jednak interweniuje i rozpoczyna się dzieło wybawienia Izraela z Egiptu a przez to realizacji drugiej obietnicy danej Abrahamowi – jego potomkowie mają otrzymać na własność ziemię Kanaan, czyli Palestynę.
Historycznie opisane wydarzenia rozegrały się około 1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, za panowania
Ramzesa II. Głównym bohaterem księgi jest Mojżesz. Uratowany cudem od śmierci i wybrany przez Boga na przywódcę – wybawiciela narodu. Historia Mojżesza wypełnia pierwszą część księgi (rozdziały 1-15). Tu opisano koleje
życia Mojżesza i jego powołanie oraz dzieło wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. W drugiej części księgi (rozdziały 16
-18) opisano pierwszy etap wędrówki do Kanaanu. Wreszcie trzecia część księgi – najdłuższa (rozdziały 19-40) opowiada o wydarzeniu, które dokonało się na Synaju i jego konsekwencjach. Tym wydarzeniem jest zawarcie przymierza między Bogiem a narodem. Na mocy tego przymierza Pan Bóg zobowiązał się do opieki nad Żydami – uznał ich
za swój lud wybrany. Naród zaś obiecał Panu Bogu, że będzie przestrzegał praw, jakie On im dał oraz będzie sprawował kult według wskazań Pana Boga. Prawa i zasady kultu są zawarte częściowo w Księdze Rodzaju a swoją kontynuację znajdują w Księgach: Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa.
Jakie jest przesłanie Księgi Wyjścia? Przede wszystkim jest nim prawda o zbawieniu danym przez Boga. Bóg
jest tym, który zbawia swój lud. Bóg, który objawił się i wybrał Abrahama, teraz kontynuuje swoje dzieło wobec

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

jego potomków. Bóg jest wierny swej obietnicy, że z Abrahama wywiedzie naród, który przyniesie błogosławieństwo całej ziemi. Krok po kroku realizuje swą obietnicę. Uwalnia naród z Egiptu. Dokonuje dzieła, które wydawało
się nieosiągalne. Oczekuje w zamian od ludu zaufania. Znakiem zaufania jest wierność przymierzu, jakie Pan Bóg
zawiera z narodem. Bóg zniża się do swego ludu i jak partner zawiera z nim umowę. Sam deklaruje najpierw swoją
opiekę i daje jej dowody, a następnie stawia warunek, że lud ma dochować wierności prawu, jakie mu Pan Bóg nadaje. Główną częścią prawa jest dziesięć przykazań, których objawienie jest zawarte również w Księdze Wyjścia.
Serdecznie zachęcamy do lektury Księgi. Dwie pierwsze części są bardzo przystępne w lekturze a ich treść nie
jest wciągająca. Trzecia wymaga nieco więcej samozaparcia, aby dostrzec, że za szczegółowymi przepisami prawa
kultycznego stoi rzeczywistość szczerej pobożności, która chce być wierna Bogu we wszystkim.
Ogłoszenia duszpasterskie na 1. niedzielę adwentu, 02.12.2018
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Franciszka Ksawerego; we wtorek św. Barbary; w czwartek św.
Mikołaja; w piątek św. Ambrożego; w sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
Serdecznie zapraszamy na roraty. Będziemy je celebrować w dni powszednie o 6.00 i 18.00. Na godzinę 18.00
serdecznie zapraszamy dzieci. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami i przynosiły podpisane
serduszka aby losować figurę Matki Bożej.
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W piątek spowiedź
od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Dodatkowe Msze Święte po południu o 16.00 i 17.00. Na Mszę o godzinie
18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas siódmych. Po Mszy będzie dla nich katecheza w kościele.
W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte w tym dniu o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
16.00, 17.30 i 19.00. Na Mszach o 8.00 i 11.00 przyjęcie do Wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje Duchowej adopcji można znaleźć już dziś w Grocie Matki Bożej i na stoliku z gazetami.
Zachęcamy do udziału w III Parafialnym Konkursie na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Szokę. Regulamin w
gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.
W „Pamiątkach”, zakrystii i kancelarii można nabyć poświęcone opłatki wigilijne. Składane przy tej okazji ofiary będą w całości przeznaczone na remont elewacji zachodniej ściany naszego kościoła.
W niedzielę za tydzień dzieci z parafialnej scholi będą kwestować na wyjazd w czasie ferii zimowych rozprowadzając przygotowane przez siebie paczki siana na stół wigilijny.
Dziś przy naszym kościele kwesta na kuchnię dla ubogich prowadzoną przez panią Sawicką, która od lat codziennie wspomaga kilkadziesiąt potrzebujących osób gorącym posiłkiem w swoim mieszkaniu na Krowodrzy.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w
oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby
ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Łk 21,25-28.34-36)
Adwent to czas oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem. Czekamy na pamiątkę Jego narodzenia. Czekamy
też na spotkanie z Nim, gdy przyjdzie na końcu czasów. To pierwsze oczekiwanie skończy się dokładnie za 22 dni - 25
grudnia będziemy świętować Boże Narodzenie. To drugie oczekiwanie też się skończy. Pan przyjdzie. Będzie taki
dzień. Nie wiemy kiedy, ale z całą pewnością to nastąpi. Najważniejsze jest jednak, aby nie przegapić przyjścia Pana
Jezusa dziś. Bo On przychodzi każdego dnia. Czuwajmy więc i módlmy się w każdym czasie…
ks. Jerzy Czerwień
Zmiana zawsze jest możliwa. Wywiad z abpem Skworcem przed szczytem klimatycznym w Katowicach. Stanowisko
Episkopatu Polski w sprawie przestępstw seksualnych wobec nieletnich niektórych duchownych.
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 niedziele przed każdą Mszą Świętą / 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

