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Księga Kapłańska (Kpł)
Trzecia księga Pisma Świętego nosi w języku polskim nazwę Księga Kapłańska. Różni się tu
polska nazwa nie tylko od hebrajskiej, która, jak to już wspominaliśmy, zawsze pochodzi od pierwszego słowa księgi, ale także od greckiej i łacińskiej, które to języki używają nazwy księga lewicka.
Polski tytuł wydaje się być najcelniejszym, gdyż faktycznie księga ta mówi bardzo wiele o kapłanach
starego przymierza i o ich zadaniach, nade wszystko o składaniu przez nich ofiar Panu Bogu.
Warto w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że w odniesieniu do ksiąg Biblii posługujemy się
w zapisie skrótami, które są ogólnie przyjęte. Dla Księgi Kapłańskiej ten przyjęty skrót do „Kpł”.
Podobnie jak pozostałe części Pięcioksięgu Księga Kapłańska jest uważana za księgę mojżeszową. Jednak autorstwo Mojżesza nie jest bezpośrednie. On stoi u podstaw treści tej księgi, gdyż
przez jego pośrednictwo Pan Bóg objawił Izraelowi zasady kultu. On nadał prawa dotyczące kapłanów i ofiar. Jednak przez wiele wieków prawo to funkcjonowało, ale go nie spisywano. Nie było takiej potrzeby. Kapłani przekazywali sobie potrzebne pouczenia na zasadzie kształcenia mistrz – uczeń lub ojciec – syn. Konieczność zapisu prawa
dotyczącego kultu pojawiła się w okresie niewoli babilońskiej i bezpośrednio po niej. Babilończycy zniszczyli świątynię w Jerozolimie i przesiedlili do Babilonii większość Żydów, w pierwszej mierze zaś elitę narodu w tym kapłanów.
W niewoli Żydzi pozostawali ponad 70 lat czyli jak na owe czasy całe dwa pokolenia. Po tym czasie państwo babilońskie zostało pokonane przez Persów pod wodzą Cyrusa. Ten pozwolił Żydom wrócić do Palestyny i odbudować
świątynię. Odbudowa trwała długo gdyż powracający uchodźcy byli bardzo ubodzy i nie stać ich było na szybkie wybudowanie Bożego domu. To wszystko powodowało, że czas bez świątyni, a zatem i bez ofiar się wydłużał. W takim
więc kontekście dokonano redakcji Księgi Kapłańskiej, która miała być podręcznikiem dla kapłanów rozpoczynających służbę w odbudowanej świątyni i dla ich następców.
Czytając Księgę Kapłańską można odnieść trudne wrażenie opisu dość bezdusznego i bardzo odległego od
naszych warunków. Suche przepisy dotyczące ofiar wydają się nam zupełnie niezrozumiałe. Nauczanie moralne
również nosi znamiona bezdusznego kodeksu z katalogiem kar. Jak to wszystko rozumieć? Otóż należy uchwycić
najpierw zasadnicze przesłanie tej księgi, które rozjaśnia całą jej treść nadaje sens poszczególnym elementom. To
przesłanie zawiera się w zdaniu: "Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz" (Kpł 19,2). Wszystkie te
przepisy miały pomagać Izraelitom w stawaniu się świętymi. Świętość zaś rozumiano nade wszystko jako oddzielenie się od świata innych narodów, który był dotknięty bałwochwalstwem. Wszystkie te przepisy miały jeden cel nieustannie przypominać wierzącemu Żydowi, że sensem jego życia jest oddawanie czci jedynemu Bogu.
Księga Kapłańska jest wielokrotnie cytowana w Nowym Testamencie. Szczególnie często cytuje ją List do Hebrajczyków. Sięganie do Księgi Kapłańskiej ma na celu ukazanie, że Jezus Chrystus jest jedynym w pełnym tego słowa znaczeniu kapłanem i On też jest jedyną ostateczną ofiarą. Jego męka i śmierć jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Bez przesłania Księgi Kapłańskiej misja i ofiara Pana Jezusa byłaby trudna do zrozumienia.

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

Zachęcamy do lektury Księgi Kapłańskiej. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach aby zmierzyć się z całą księgą, zachęcamy do przeczytania jej czwartej części – rozdziałów od 17 do 26. A jeśli nawet to jest zbyt dużo, to szczególnie
polecamy rozdział 26, który jest kulminacją całej księgi.
Ogłoszenia duszpasterskie na 2. niedzielę adwentu, 09.12.2018
W liturgii w tym tygodniu: w czwartek św. Łucji; w piątek św. Jana od Krzyża.
Serdecznie zapraszamy na roraty. Celebrujemy je w dni powszednie o 6.00 i 18.00. Na 18.00 serdecznie zapraszamy dzieci. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły z lampionami i przynosiły serduszka na losowanie figury Matki
Bożej.
Mamy już drugi tydzień tegorocznego adwentu. Bardzo krótkiego w tym roku adwentu. Zachęcamy do pojednania z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Prosimy, aby spowiedzi nie odkładać na ostatnie dni przed świętami.
Spowiadamy codziennie od 6.00 do 8.30 i od 16.30 do 18.00 w kaplicy pojednania.
W czwartek o 20.00 rozpocznie się nocne czuwanie pokutne. Będzie ono w kaplicy pojednania. Zakończy się
ono o 5.00 rano w piątek.
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższą sobotę o godzinie 10.00 i na Mszę o 11.00.
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.
Dziś przed kościołem u wolontariuszek Parafialnego Zespołu Charytatywnego można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Natomiast dzieci z parafialnej scholi kwestują na wyjazd w czasie ferii zimowych rozprowadzając przygotowane przez siebie paczki siana na stół wigilijny.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na prace przy naszym kościele. Jak już
informowaliśmy obecnie zbierane pieniądze zostaną przeznaczone na remont elewacji ściany zachodniej. Pragniemy wyjaśnić, że przez ponad 40 lat, ta słynna elewacja, uległa znacznym zniszczeniom. Ściana zachodnia jest pochylona. Co powoduje, że woda wnika w elewację i osłabia ją. Elewacja podlega także napięciom z powodu nagrzewania i zamarzania. To wszystko spowodowało liczne pęknięcia w elewacji, jej odspoinowanie do ściany a także korozję drutów zbrojeniowych trzymających elewację. Prowadzone prace mają na celu przymocowanie elewacji nierdzewnymi kotwami. Następnie zostanie ona oczyszczona, uzupełniona i zaimpregnowana przeciwko wilgoci.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą
Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6)
„Dawno, dawno temu. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami …” Znamy te słowa. Tak zaczynają się bajki.
Święty Łukasz zaczyna drugą część swej Ewangelii od bardzo precyzyjnego określenia miejsca i czasu wydarzeń które będzie opisywać. To wszystko po to, a by nikt nie pomyślał, że to bajka. To wszystko co zapisano na kartach Ewangelii wydarzyło się. Choć niektóre fakty przekraczają nasz rozum. To naprawdę się wydarzyło. Dlatego właśnie możemy wierzyć, że tak jak wydarzyły się cuda opisane w Ewangelii, tak obietnice, które Ewangelia daje spełnią się z
całą pewnością.
ks. Jerzy Czerwień
Czysta wśród skalanych. Co oznacza dogmat Niepokalanego Poczęcia. Boży GPS. Adwent z Duchem Świętym.
Tym razem o darze rozumu. Każdy dzisiaj przegrać może. Koszmar uzależnienia od hazardu.
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

