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Księga Liczb (Lb)
Jedna z najtrudniejszych w lekturze ksiąg Pisma Świętego to Księga Liczb. Jest ona czwartą w
Biblii i przedostatnią w Pięcioksięgu Mojżesza. Ma ona korzenie w historii Mojżesza i narodu wybranego wędrującego po pustyni do Ziemi Obiecanej. Hebrajska nazwa tej księgi Bemidbar – Na
pustyni pochodzi od jej pierwszych słów, ale w tym wypadku też dobrze odbija jej treść. Greckie,
łacińskie i współczesne tłumaczenia przyjmują nazwę Księga Liczb ze względu na liczne katalogi i
wyliczenia zawarte w niej. Te właśnie wyliczenia i genealogie są największą trudnością w lekturze.
Historia redakcji tekstu Księgi Liczb jest podobna jak Księgi Kapłańskiej. Zostały one zapisane
w jednym środowisku - kapłanów przy świątyni jerozolimskiej po powrocie z niewoli babilońskiej.
Zapisali oni teksty starsze i tradycje przekazywane ustnie od czasów Mojżesza. W Księdze Liczb podobnie jak w Księdze Kapłańskiej widać koncentrację redaktorów na tych wątkach, które dotyczyły
kultu w okresie wędrówki na pustyni, aby był wzorcem dla kultu, jaki będzie sprawowany w odbudowanej świątyni jerozolimskiej.
Księga Liczb dzieli się na trzy zasadnicze części. Część pierwsza, którą można nazwać: przygotowania do wędrówki, obejmuje rozdziały 1 – 9. Jest to w większości zbiór przepisów prawnych i zapis pierwszego spisu Izraelitów
dokonanego przez Mojżesza. Druga część jest najbardziej dynamiczna. Jest ona opisem wędrówki Izraela z pustyni
Synaj aż na przedpola Ziemi Obiecanej. Opis ten znajduje się w rozdziałach 10 – 25. Część ta zawiera znane opowiadania m.in.: o przepiórkach, o trądzie Miriam, o zwiadowcach wysłanych do Kanaanu, o miedzianym wężu, o wodach Meriba, o przepowiedni Balaama. Trzecia część obejmuje rozdziały 26 – 36. Jest ona opisem przygotowań do
podboju ziemi Kanaan i zajęcia pierwszej jej części – terenów za Jordanem. Ta część księgi zawiera opisy historyczne ale w większości jest na nowo zapisem praw, jakie powinni Żydzi zachować w ziemi, do której wchodzą.
Zasadnicze przesłanie Księgi Liczb to prawda, że naród Izraela wędrujący ku ziemi obiecanej tylko wówczas
będzie mógł ją posiąść, gdy pozostanie wierny przymierzu, jakie zawarł z nimi Pan Bóg i zasadom życia jakie w tego
przymierza wynikają. Treść księgi podaje i przypomina prawa jakimi Żydzi powinni się kierować w swoim życiu. Historie zaś opowiedziane w księdze ukazują zarówno błogosławieństwo dla tych, którzy są wierni Bożym przykazaniom, jak i nieszczęścia spadające na tych, którzy łamią Boże prawo. Księga opowiada liczne przykłady niewierności
całego narodu i poszczególnych osób w narodzie. Na tle tych licznych grzechów ludzi Pan Bóg jest ukazany jako ten,
który okazuje miłosierdzie. Gdy ludzie przez swoje grzechy ściągają na siebie nieszczęścia Pan Bóg wybacza i ratuje
ich z nieszczęść jakie niewierność na nich ściągnęła. Najlepszym przykładem jest tu historia narzekania ludu na pustyni, które ściągnęło na nich plagę jadowitych węży. Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje ludziom narzędzie zbawienia w postaci miedzianego węża. Spojrzenie na niego dawało uzdrowienie. Do tego symbolu odwoła się Pan Jezus
pouczając w Ewangelii wg. św. Jana jaki sens będzie miała Jego śmierć na krzyżu (J 3,14-15). Księga Liczb ukazuje też
Mojżesza jako człowieka darzonego przez Boga szczególną przyjaźnią. Jego modlitwa wstawiennicza staje się nie-

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

jednokrotnie ratunkiem dla narodu, który obraził Boga. Bóg ze względu na Mojżesza odpuszcza winę całemu ludowi. Tak ukazana postać Mojżesza jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który ofiarą swego życia wyjedna przebaczenie
wszystkich grzechów. Ewangeliści, a pośród nich najbardziej św. Mateusz przedstawiają Pana Jezusa i jego misję na
wzór Mojżesza i jego misji. Warto jeszcze podkreślić ukazaną mocno ideę Ludu Przymierza, który otrzymuje od Boga
obietnice i ich spełnienie (ziemię obiecaną). Ta idea znajdzie pełną realizację w Ludzie Nowego Przymierza, czyli Kościele, który otrzymuje pełnię obietnic – zbawienie.
Na koniec serdeczna zachęta do lektury Księgi Liczb. Gdyby całość okazała się zbyt trudna postarajmy się
przeczytać przynajmniej drugą cześć księgi czyli rozdziały od 10 do 25.
Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę adwentu, 16.12.2018
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 Maryi.
Chorych, których nie odwiedzamy regularnie w pierwsze soboty miesiąca, a którzy chcieliby odwiedzin księdza z sakramentami przed świętami prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej. Odwiedzimy ich w sobotę od 9.00.
W niedzielę za tydzień Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30 w intencji Kościoła, Ojca św.,
Ojczyzny, Radia Maryja i jego założyciela oraz ofiarodawców.
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.
Także dziś spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii. Rozpoczniemy o 14.00 adoracją w kaplicy pojednania.
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.
Od wtorku Msze Święte o 8.00 i 11.00 będą celebrowane przy ołtarzu głównym. Nie będzie też adoracji Najświętszego Sakramentu, gdyż w Grocie będzie przygotowana dekoracja Szopki Bożonarodzeniowej. Szoka będzie w
Grocie ze względu na remont posadzki kościoła, który będzie prowadzony po nowym roku.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, przekazywane w kopertach i wpłacane bezpośrednio na
konto parafii. Będą one w całości przeznaczone na remont elewacji ściany zachodniej naszego kościoła.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie
suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”.
On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim
żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest
on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i
ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. (Łk 3,10–18)
Jan Chrzciciel – prorok znad Jordanu, ostatni prorok Starego Testamentu. Św. Łukasz, podobnie, jak inni ewangeliści zaznacza, że do Jana przychodziły tłumy ludzi. Co takiego było w nauczaniu św. Jana, że ludzie szli do niego tłumnie.
Jan głosił bardzo prostą naukę. Podziel się tym co posiadasz z bardziej potrzebującymi. Bądź uczciwy. Nie czyń nikomu
krzywdy. Czy ta nauka była tak pociągająca? A może raczej to, że choć wystarczyło, aby Jan powiedział jedno słowo, a
ludzie obwołaliby go Mesjaszem – Królem Izraela, on zgodnie z prawdą wskazał, że nie jest Mesjaszem, ale zapowiada
dopiero Jego nadejście. Był prawdziwy we wszystkim i do końca. To przyciągało ludzi do Jana i otwierało na jego słowo o
nawróceniu.
ks. Jerzy Czerwień
Najpiękniejsze kolędy. Dodatek - Płyta CD z melodiami kolęd wykonywanymi na gitarze. Męstwo i wiedza.
Adwent z Duchem Świętym. Aż do oddania życia. Na świecie co 9 dni ginie ksiądz - w tym roku zabito już 35.
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

