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Księgi Historyczne Pisma Świętego
Drugi po Pięcioksięgu zbiór pism Biblii to księgi historyczne. Tym mianem określamy
następujące księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Pierwsza i Druga Samuela, Pierwsza i Druga Królewska, Pierwsza i Druga Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Pierwsza i
Druga Machabejska. W sumie 16 ksiąg. Grupę ksiąg historycznych wyróżnia się od czasu przekładu Pisma Świętego na język grecki w II wieku przed Chrystusem. W Biblii Hebrajskiej nieco
inaczej księgi dzielone są na grupy. Część z naszych ksiąg historycznych jest zaliczana do ksiąg prorockich, część stanowi odrębny zbiór zwany po prostu „Pisma”, część zaś wyłączana jest z Biblii i traktowana jako komentarze biblijne. Kościół od samego początku posługiwał się greckim przekładem Starego Testamentu dlatego konsekwentnie w
swoim rozumieniu Biblii podtrzymuje rozwiązania przyjęte przez ten właśnie grecki przekład zwany Septuagintą.
Księgi historyczne opisują dzieje narodu wybranego od momentu wejścia do ziemi obiecanej, które miało
miejsce w XIII wieku przed Chrystusem aż do roku 134 przed Chrystusem. Jest to okres ponad tysiąca stu lat. Opis
pozostawiony w poszczególnych księgach historycznych nie jest tylko zapisem kronikarskim, czy reportażem z wydarzeń. Już struktura literacka tego opisu jest bardziej skomplikowana. Mamy tu do czynienia z opisem wielostronnym – jedna księga powtarza opis drugiej, ale patrząc z innej strony (np. Księgi Samuela i Królewskie w stosunku do
Ksiąg Kronik lub Pierwsza i Druga Księga Machabejska). Nie można też powiedzieć, że księgi historyczne opisują
dzieje Izraela na przestrzeni tych ponad 1000 lat jak nasze współczesne podręczniki do historii. Treścią tych ksiąg
jest nade wszystko objawienie Pana Boga. Ludzie pod natchnieniem Ducha Świętego opisują wydarzenia z dziejów
narodu żydowskiego, w których widać działanie Pana Boga wobec tego narodu i wobec całego świata. Najistotniejsze więc przesłanie ksiąg historycznych to przesłanie teologiczne, które ukazuje czytelnikowi, jaki jest Bóg i jakie
postawy wobec niego powinien prezentować naród i poszczególni ludzie.
W dużej grupie ksiąg historycznych wyróżnia się jeszcze podgrupy. Wymienia się ich cztery. Rozróżnienie jest
dokonane ze względu na gatunek literacki tych ksiąg i ze względu na jedność ideową treści wskazującą na jednego
autora lub jedną grupę autorów dla poszczególnych ksiąg.
Pierwsza podgrupa nosi nazwę Historia deuteronomiczna i obejmuje Księgi: Jozuego, Sędziów, Pierwszą i
Drugą Samuela, Pierwszą i Drugą Królewską. Cechą wspólną tych ksiąg jest ich bliskość ideowa z Księgą Powtórzonego Prawa. Wygląda na to, że księgi te zostały zredagowane w tym samym środowisku. Ideą przewodnią tych
ksiąg jest przymierze, jakie Izrael zawarł z Bogiem. Wierność temu przymierzu prowadzi do szczęścia, niewierności
zaś sprowadzają nieszczęścia. Bóg jednak w swym miłosierdziu wybawia naród z opresji.
Druga podgrupa to Dzieło Kronikarskie i obejmuje: Pierwszą i Drugą Księgę Kronik, Księgę Ezdrasza i Nehemiasza. Główną ideą tych ksiąg jest świątynia w Jerozolimie. Ona jest punktem koncentrującym opis historii narodu
wybranego od początku świata aż do IV wieku przed Chrystusem (koniec panowania perskiego na Bliskim Wschodzie). Wraz ze świątynią mocno wyakcentowana w tych księgach jest postać Dawida.

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

Trzecia podgrupa to Opowiadania dydaktyczne, czyli Księgi: Tobiasza, Judyty, Estery i Rut. Nie są to dzieła ściśle historyczne, ale raczej opowieści z morałem umieszczone w przeszłości.
Wreszcie czwarta podgrupa to Dwie Księgi Machabejskie. Są one oddzielone od pozostałych ze względu na
ich późne powstanie (II – I wiek przed Chrystusem) i specyficzny charakter jaki nadaje im fakt, iż są pisane przez naocznych świadków wydarzeń. Obie opisują te same wydarzenia z powstania żydowskiego w II wieku przed Chrystusem ale każda w inny sposób.
Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Objawienia Pańskiego, 06.01.2019
Dziś po Mszy o 11.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej 86 wystawią Jasełka. Będą one w kaplicy pojednania. .
Od jutra Msze i nabożeństwa w dni powszednie będą w kaplicy pojednania. Nie będzie też adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystko to ze względu na prace przy remoncie posadzki, które będą prowadzone w kościele.
Od czwartku w kancelarii naszej parafii będzie można korzystać z darmowych porad prawnych. Prowadzić je
będą prawnicy z Fundacji Academia Iuris. Z ich pomocy będzie można korzystać w czwartki od 16.30 do 18.00.
Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego – zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia.
Także za tydzień w niedzielę o 20.00 wieczorem całonocne czuwanie pokutne.
Na antresoli naszego kościoła można oglądać pokonkursową wystawę szopek.
Liceum sióstr salezjanek zaprasza na Kolędowy Wieczór Chwały. Odbędzie się on we wtorek o 17.00 w szkole
na os. Jagiellońskim 17.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 w poniedziałek od 16.00: os. Albertyńskie 15; ul. Okulickiego 49, 51a, 57
 we wtorek od 16.00: ul. Okulickiego 51, 53, 59
 w środę od 16.00: ul. Okulickiego 51b, 51c, 51d, 55; os. Złota Jesień 9, 10
 w czwartek od 15.00: os. Niepodległości 3a, 5, 10; os. Złota Jesień 2c
 w piątek od 15.00: os. Niepodległości 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15
 w sobotę od 9.30: os. Niepodległości 8, 9, 16, 17, 18; os. Kazimierzowskie 2, 3, 4, 5; os. Złota Jesień 11a, 11b.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem
Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania
się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda,
którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię.
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. (Mt 2, 1-12)
Mędrców do Jezusa prowadziła gwiazda i Słowo. Św. Mateusz Ewangelista pisze, że byli oni mędrcami ze
wschodu. To znaczyło w tamtym czasie, iż nie należeli do narodu Izraela i zajmowali się astrologią. Gwiazda była
dla nich znakiem, który rozumieli, bo całe życie wpatrywali się w gwiazdy i szukali wiedzy na ich temat. Ale gwiazda
była znakiem nie całkiem czytelnym. Potrzebowali pomocy Słowa prorockiego. Dopiero wtedy odnaleźli Betlejem.
Każdy szukając drogi do Boga powinien angażować wszystkie swoje zdolności i możliwości, ale ostatecznie słuchać
Słowa, które Pan Bóg mówi. Tylko ono jest nieomylną pomocą.
ks. Jerzy Czerwień
Bóg poza kościołem. Co zrobić z niepotrzebną świątynią? Jak smakuje sakrament? Dlaczego warto zawierać
sakramentalne małżeństwo? Spór trwa. Ubywa niedziel handlowych, ale przeciwnicy nie odpuszczają.
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

