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Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
Ostatnią księgą pierwszej części Pisma Świętego – Pięcioksięgu Mojżeszowego – jest Księga Powtórzonego Prawa. Taki tytuł nosi ona w chrześcijańskich tłumaczeniach Biblii. W hebrajskim oryginale nazywa się Debarim czyli „Słowa” od wyrazu jaki rozpoczyna księgę: „Oto słowa,
które Mojżesz wypowiedział …” Chrześcijańska nazwa odnosi się do treści tej księgi, gdyż jej zasadniczą treścią jest wielkie przemówienie Mojżesza wygłoszone do Izraelitów tuż przed ich
wkroczeniem do Ziemi Obiecanej po czterdziestu latach wędrówki przez pustynię. Pan Bóg zapowiedział Mojżeszowi, że do Kanaanu nie wejdzie. Dlatego on na progu Palestyny, świadom nadchodzącej śmierci, wygłasza wielką mowę, w której przypomina Żydom zasady życia, do jakich
zobowiązali się przed Bogiem zawierając z Nim przymierze na górze Synaj (w księdze ta góra jest
określana Horeb). Mojżesz powtarza więc Prawo jakie narodowi wybranemu nadał Pan Bóg.
Historia tekstu Księgi Powtórzonego Prawa podobnie jak pozostałych części Pięcioksięgu sięga Mojżesza, ale
jej redakcja nastąpiła znacznie później. Pierwotnie treść przemówienia Mojżesza była przekazywana ustnie. Bibliści
uważają, że spisanie tego przekazu nastąpiło wcześniej niż rok 722 przed Chrystusem. Tekst spisali Żydowscy kapłani związani z północnym królestwem Izraela przed jego upadkiem. Później księga została przeniesiona do Jerozolimy. Była przechowywana w świątyni. Księga ta stała się podstawą dwóch wielkich reform państwa i religii w Królestwie Judy za czasów króla Ezechiasza (728-699 przed Chrystusem) i potem Jozjasza (622 przed Chrystusem). Treść
więc księgi sięga czasów Mojżesza ale jej literacka forma pochodzi z okresu przed niewolą babilońską. Ze wszystkich
ksiąg pięcioksięgu ta właśnie została najprawdopodobniej ostatecznie zredagowana jako pierwsza.
Księga dzieli się na trzy części zasadnicze (trzy mowy Mojżesza) plus wstęp i zakończenie. Spośród trzech
mów Mojżesza pierwsza i trzecia są krótkie natomiast mowa druga jest największa i zawiera najistotniejsze treści
księgi. obejmuje ona rozdziały 5 – 26. W tej mowie Mojżesz powtarza i tłumaczy zasady prawa zarówno moralnego
jak i kultycznego. Dotyka wszystkich dziedzin życia indywidualnego i społecznego człowieka. Można powiedzieć, że
ta część Księgi Powtórzonego Prawa jest kwintesencją judaizmu.
Zasadnicze przesłanie Księgi Powtórzonego Prawa to podkreślenie miłości Boga do ludu wyrażone w Jego
opiece nad Izraelem. Z drugiej zaś strony Mojżesz podkreśla odpowiedzialność narodu przed Bogiem. Znakiem tej
odpowiedzialności jest zachowanie Prawa czyli przykazań i zasad życia z przykazań wynikających.
Księga Powtórzonego Prawa nie jest łatwa w lekturze, ale też nie wymaga ona szczególnego przygotowania
i każdy może ją zrozumieć. Jeśli jednak trudno byłoby nam zdobyć się na lekturę całej księgi to przeczytajmy przynajmniej Pwt 5,1-21; 6,1-13; 30,15-20.
Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Świętej Rodziny, 30.12.2018
W poniedziałek św. Sylwestra – ostatni dzień roku kalendarzowego. O 17.30 nabożeństwo dziękczynne za
miniony rok. Rozpoczniemy go nieszporami a po nich Msza Święta dziękczynna z kazaniem na podsumowanie roku.

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

We wtorek Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, światowy dzień modlitwy o pokój. Msze
Święte według porządku niedzielnego. Jest to święto zobowiązujące w sumieniu do uczestnictwa w Eucharystii. Za
odśpiewanie lub odmówienie hymnu do Ducha Świętego w kościele można w tym dniu uzyskać opust zupełny.
W tym tygodniu także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W
piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Po południu dodatkowe Msze Święte o 16.00 i 17.00. Na Mszę
Świętą o 18.00 szczególnie zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania. Kandydaci z klas VII po Mszy będą
mieć katechezę w kościele. W sobotę Msze wotywne o 8.00 i 8.30. W tę sobotę nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną.
Za tydzień w niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na każdej Mszy poświęcenie kadzidła
i kredy. Kadzidło można nabyć w „Pamiątkach” a także dzieci z parafialnej scholi będą sprzedawać przygotowane
przez siebie kadzidło i kredę przed Mszami dopołudniowymi.
Także za tydzień po Mszy o 11.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej 86 wystawią Jasełka. Będą one w kaplicy pojednania. Serdecznie nań zapraszamy.
Niedziela za tydzień to również pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu. O 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca a po Mszy opłatek wspólnoty różańcowej. Natomiast po Mszy
o 16.00 spotkanie opłatkowe chóru.
Na antresoli naszego kościoła można oglądać wystawę szopek zgłoszonych przez dzieci do tegorocznego konkursu parafialnego.
Wizytę duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
w środę od 15.00: os. Przy Arce 2 (m. 34-298), 5 (m. 67-298)
w czwartek od 15.00: os. Przy Arce 2 (m. 232-298), 15, 17, 19
w sobotę od 9.00: os. Albertyńskie 13 i 14; ul. Fatimska 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21a, 21c, Cienista 57 i 59
Z pewnym wyprzedzeniem informujemy, że po Uroczystości Trzech Króli Msze i nabożeństwa w dni powszednie będą celebrowane w kaplicy pojednania. W tym czasie w kościele będą prowadzone prace przy remoncie posadzki.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali
się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili
do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali,
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego
Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach
i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2, 41-52)
W opowieści św. Łukasza o zagubieniu dwunastoletniego Jezusa w czasie pielgrzymki do Jerozolimy zawsze
mnie zachwyca niesłychane zaufanie jakie jest między Jezusem a Maryją i Józefem. Z jednej strony Maryja i Józef
tak ufają Jezusowi, że nie boją się go zostawić samego. Z drugiej zaś strony Jezus tak im ufa, że nie boi się powiedzieć: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Nie tłumaczy. Widzi, że nie rozumieją, ale ufa, że zachowując to słowo w swych sercach pojmą go w swoim czasie.
ks. Jerzy Czerwień
Radość nad jaskinią. Historyczne realia narodzin Jezusa. Wolność za kratami. Jak więźniowie nawracali się na
kursie Alfa. Łaska Stanisławy. Świadectwo cudu narodzin za wstawiennictwem Stanisławy Leszczyńskiej.
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

