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Księga Jozuego (Joz)
Pierwszą z ksiąg historycznych Starego Testamentu jest Księga Jozuego. Jej
narracja jest kontynuacją historycznego wątku Księgi Powtórzonego Prawa kończącej Pięcioksiąg Mojżesza. Po śmierci Mojżesza (zakończenie Pwt) wyznaczony przez
niego następca Jozue kontynuuje jego dzieło – zdobywa ziemię obiecaną. Wszystko
wskazuje na to, że Księga Jozuego została ostatecznie zredagowana przez tego samego autora co Księga Powtórzonego Prawa, albo przynajmniej w tym samym środowisku. Bibliści wskazują, że obie te księgi zyskały obecny kształt po niewoli babilońskiej, czyli po roku 539 przed Chrystusem. Księga Jozuego opisuje wydarzenia,
które rozegrały się w XIII wieku przed Chrystusem. Między jej ostateczną redakcją a
opisywanymi wydarzeniami jest 700 lat różnicy. W tym czasie materiał, jaki stanowi
treść Księgi Jozuego był najprawdopodobniej częściowo spisany w kronikach żydowskich sanktuariów (np. w Gilgal,
Gabaonie, Szilo czy Sychem) a częściowo funkcjonował jako ustne opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Redaktorzy żyjący po niewoli babilońskiej korzystali z materiału wcześniejszego, jednak układ treści i pewne
nastawienie odbija pytania i problemy jakimi żyła wspólnota Żydów, która wróciła z niewoli babilońskiej. To sprawia, że Księga Jozuego opisując historię podboju Ziemi Kanaan w XIII wieku przed Chrystusem daje równocześnie
pouczenia dla Żydów borykających się z problemami aktualnymi w wieku VI. Nie znaczy to, że Księga Jozuego nie
podaje prawdy. Warto jednak pamiętać, że zasadniczym celem tej, jak i każdej innej księgi Pisma Świętego, nie jest
kronikarski zapis wydarzeń, ale ukazanie działania Pana Boga w dziejach ludzi.
Treść Księgi Jozuego dzieli się na trzy części. Pierwsza to opis podboju Kanaanu (rozdziały 1-12). Druga to podział zdobytej ziemi między pokolenia (rozdziały 13-21). Trzecia część to ostatnie pouczenia Jozuego i ponowienie
przymierza między ludem i Bogiem Jahwe.
W całej księdze dominuje wątek wierności przymierzu, które naród zawarł z Panem Bogiem. Niestety już na
tym pierwszym etapie pobytu w Ziemi Obiecanej naród nie do końca jest wierny zobowiązaniom, jakie złożył swemu Bogu. Odstępstwa od prawa przymierza powodują, że na naród spadają nieszczęścia. Pan Bóg zachęca swój lud,
aby doświadczając tych problemów podjął refleksję i nawrócił się. Ta sytuacja ukazuje realia czasów podboju Kanaanu, ale też wydarzenia jakie miały miejsce po niewoli babilońskiej. Więcej! Jest to powszechne doświadczenie. W
wszystkich czasach grzech prowadzi do nieszczęścia. Mądrością człowieka i narodu jest umieć go odczytać jako zaproszenie do nawrócenia, a nie powód do oskarżania Pana Boga.
Trudnym elementem lektury księgi Jozuego są opisy wojen o Ziemię Obiecaną, jakie toczą Żydzi. Wydaje się
nam trudne do pogodzenia z Bożą dobrocią i miłosierdziem żądanie przez Boga bezwzględnego wytępienia wcześniejszych mieszkańców Kanaanu. Patrzeć trzeba na te opisy przez ich zasadnicze przesłanie. Pan Bóg oczekuje nade wszystko, aby Izrael nie uprawiał bałwochwalstwa wraz z pogańskimi tubylcami. To bezwzględne wytępienie

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

oznacza więc likwidację kultów pogańskich. Nie koniecznie więc należy je rozumieć jako zabijanie ludzi. Może ono
oznaczać po prostu nawracanie ich.
Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę chrztu Pańskiego, 13.01.2019
Dziś kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jednak kolędy będą nam towarzyszyć do
święta Ofiarowania Pańskiego.
Także dziś od 20.00 całonocne czuwanie pokutne. Będzie ono w kaplicy pojednania. W jego ramach o północy
Msza Święta. Zakończy się o 5.00 jutro.
Jeszcze tylko dziś na antresoli naszego kościoła można oglądać pokonkursową wystawę szopek.
W liturgii w tym tygodniu: w czwartek św. Antoniego; w sobotę św. Józefa Sebastiana Pelczara.
Od piątku Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Polecamy tę intencję modlitwie wszystkich.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
o godzinie 10.00 w Kaplicy Pojednania i Mszę Świętą o 11.00 w intencji obrony życia wszystkich dzieci poczętych.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszym kościele –
remont elewacji ściany zachodniej.
Także za tydzień po Mszy o 16.00 Stowarzyszenie Krwi Chrystusa i Wspólnota Duchowej Adopcji zapraszają
na spotkanie opłatkowe w sali nr 9.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 poniedziałek od 15.00: os. Kazimierzowskie 7(1-240).
 wtorek od 15.00: os. Kazimierzowskie 7(241-368), 18(1-303).
 środa od 15.00: os. Kazimierzowskie 18(304-368), 29(1-303).
 czwartek od 15.00: os. Kazimierzowskie 6, 8, 9, 10, 13, 19(1-60), 29(304-368).
 piątek od 15.00: os. Kazimierzowskie 14, 15, 19(61-80), 20, 21, 24, 31(1-60).
 sobota od 9.30: os. Kazimierzowskie 25, 26, 27, 31(61-80), 32, 33; os. Jagiellońskie 3, 4, 5.
Dziś przy naszym kościele kwestuje rodzina z parafii Serca Jezusowego ciężko dotknięta chorobami.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Gdy 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”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w
postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”. (Łk 3,15-16.21-22)
Tylko w Ewangelii zredagowanej przez św. Łukasza znajduje się informacja, że Pan Jezus
po chrzcie udzielonym Mu przez Jana modlił się i w czasie tej modlitwy otrzymał od Ojca
słowo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każde słowo Ewangelii,
i całego Bożego Objawienia jest nie tylko opisem faktów, które się wydarzyły, ale także
przesłaniem dla nas, którzy odczytujemy to słowo w naszym kontekście życia. Co więc może to słowo powiedzieć nam? Chyba to przede wszystkim, że jeśli przyjąłeś chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to stałeś się własnością Jezusa, częścią Jezusa, jednym z członków Jego ciała. Skoro tak jest, to gdy się modlisz
szczerze Ojciec mówi do Ciebie jak do Jezusa „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Naprawdę!
Każdy kto jest ochrzczony i trwa w łasce chrztu jest naprawdę umiłowanym dzieckiem Boga.
ks. Jerzy Czerwień
Brama sakramentów. Co tak naprawdę dokonuje się w chrzcie? Czy prawda zwycięży? Wygrany proces weterana Armii Krajowej przeciw twórcom niemieckiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”.
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

