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Księga Sędziów (Sdz)
Druga, po Księdze Jozuego, historyczna księga Starego Testamentu to Księga Sędziów
(skrót Sdz). Podobnie jak Księga Jozuego należy ona do nurtu deuteronomistycznego czyli kręgu
redaktorów Księgi Powtórzonego Prawa. To wskazuje, że Sdz została zredagowana w czasie odrodzenia narodowego Żydów po niewoli babilońskiej w wieku VI przed Chrystusem. Jednak historie
zawarte w księdze są o wiele starsze niż ich redakcja. W Księdze Sędziów bardzo wyraźnie widać
jak w trakcie redakcji „zszywano” fragmenty wcześniej funkcjonujące jako niezależne opowieści
przekazywane ustnie lub na piśmie z pokolenia na pokolenie w poszczególnych pokoleniach i rodach Izraela. Opowieści o poszczególnych sędziach – bohaterach księgi – są takimi właśnie niezależnymi dziełami,
które wcześniej były częścią sag rodów, z których wywodzili się sędziowie. Redaktorzy w VI wieku przed Chrystusem zebrali te opowieści i pod natchnieniem Ducha Świętego uporządkowali je nadając im jednoznaczne przesłanie
duchowe. To przesłanie jest takie samo jak w Księdze Powtórzonego Prawa: Wierność prawu przymierza zapewnia
narodowi pomyślność, wolność i pokój; niewierność zaś prowadzi do nieszczęść, utraty niezależności i wojen. Bóg
jest wierny swemu przymierzu i dlatego nawet, gdy naród od Niego odchodzi On posyła przywódców, którzy ratują
Izraelitów z opresji i pomagają im wrócić do Boga.
Historie Księgi Sędziów obejmują czasy od wejścia Izraelitów do Ziemi Obiecanej (XIII w. przed Chrystusem)
po czasy tuż przed ustanowieniem monarchii w Izraelu (XI w. przed Chrystusem). Jest to opis działalności dwunastu
sędziów. Sześciu z nich jest nazywanych większymi bo opis ich działań jest bardziej szczegółowy (Otniel, Ehud, Debora i Barak, Gedeon, Jefte, Samson). Sześciu natomiast mniejszymi, bo wspomnienie o nich ogranicza się do podania długości czasu ich działalności (Szamgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon i Abdon).
Kim byli sędziowie? Byli to ludzie powołani przez Boga, aby ratowali naród, który przez swój własny grzech
znalazł się w sytuacji niewoli i zagrożenia. Gdy wybawili naród z opresji przez przywództwo w czasie wojny, pozostawali jako przywódcy w czasie pokoju a oznaczało to nade wszystko rozstrzyganie spraw spornych. W tamtych
czasach rządzić znaczyło sądzić i dowodzić w walce. Izrael w opisywanym okresie nie wytworzył jeszcze struktur
władzy, która sprawowałaby kontrolę nad gospodarką czy administracją. Te dziedziny były w gestii poszczególnych
rodów. Przywódca nardu był tylko potrzebny, gdy była wojna i gdy wybuchały spory pomiędzy plemionami tworzącymi naród żydowski. Taka struktura władzy była przestarzała względem innych narodów otaczających Izrael i
mieszkających pomiędzy Izraelitami. Dlatego z czasem narasta też w narodzie wybranym pragnienie, aby rządził
nim na stałe król, który władzę będzie przekazywał swoim potomkom. Żydzi liczyli, że taka struktura polityczna zapewni im pokój i większą stabilność. To dążenie będzie szczególnie widoczne w następnej księdze Pisma Świętego –
podwójnej Księdze Samuela.
Cała treść Księgi Sędziów jest niezwykle barwna i przystępna w lekturze. Serdecznie zachęcamy do jej lektury.
Jedyna rzecz, która może stanowić dość poważny problem to dosadność jej opisów. Księga zawiera bowiem takie
fragmenty, które mogą być odczytane jako wręcz gorszące. Dosadne opisy okrutnych wojen. Krew leje się w tej
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

księdze obficie. Może się rodzić pytanie, czy rzeczywiście Bóg chciał takiego postępowania swojego ludu? Odpowiadając na ten zarzut należałoby uwzględnić po pierwsze, że Pan Bóg nie jest odpowiedzialny za wszystkie działania
swojego ludu. Jednak w sposobie opisywania historii przez ludzi tamtych czasów było powszechnym, że wszystko co
się wydarzyło przypisywano Panu Bogu. Można powiedzieć, że sformułowanie „Bóg tak rozkazał”, „Bóg tak uczynił”
czy „Bóg tak chciał” można tłumaczyć po prostu jako „Tak się stało”. Autor mówi jedynie o fakcie, a przypisanie go
Panu Bogu jako przyczynie jest wynikiem jedynie mentalności tamtych czasów, a nie faktycznej woli Pana Boga.
Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę zwykłą, 20.01.2019
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Agnieszki; w czwartek św. Franciszka Salezego; w piątek święto
Nawrócenia św. Pawła; w sobotę św. Tymoteusza i Tytusa.
Dziś po Mszy o 16.00 spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i Wspólnoty Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 w poniedziałek od 15.00: os. Jagiellońskie 6, 10, 21
 we wtorek od 15.00: os. Jagiellońskie 11, 12, 13, 22, 23, 24, 36
 w środę od 15.00: os. Jagiellońskie 25, 26, 31, 32, 37 (61-120)
 w czwartek od 15.00: os. Jagiellońskie 27, 28, 29 (1-80) 34, 35, 37 (1-60)
 w piątek od 15.00: os. Jagiellońskie 29 (81-100), 30
W niedzielę za tydzień spotkanie wspólnoty rodzin naszej parafii. Rozpocznie się ono adoracją w kaplicy pojednania o 14.00. Później spotkanie w sali. Serdecznie zapraszamy.
Także za tydzień o 15.00 spotkanie opłatkowe uczestników i sympatyków 28 grupy pielgrzymkowej do Częstochowy. Spotkanie odbędzie się w sali duszpasterstwa akademickiego – „dziupli”.
A o 16.00 w niedzielę za tydzień wystąpi w naszym kościele chór „Dobra energia” z Koniuszy, który zaśpiewa
na Mszy Świętej a po niej da koncert kolęd.
Msza o 17.30 za tydzień będzie w intencjach Rodziny Radia Maryja a po niej opłatek w sali nr 4.
Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, składane w kopertach i przesyłane bezpośrednio na konto parafii.
Wszystkie środki są przeznaczane na inwestycje w naszej parafii – remont ściany zachodniej naszego kościoła.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus
Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy
zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2, 1-11)
Wino to symbol radości. Moc Boża objawiła się w Chrystusie, gdy woda stała się winem. Gody weselne stały
się radosną ucztą życia danego przez Boga. Przewrotnie nieco można zapytać, czy to wino mogłoby się jeszcze zamienić w coś innego? Tak. Pozostawione samo sobie zamieniłoby się w ocet. Co trzeba, aby wino zamieniło się w
ocet? Bakterii i czasu. Radość życia z Bogiem, którą otrzymałeś pod wpływem działania bakterii grzechu i zmarnowanego czasu czyli lenistwa duchowego może zamienić się w ocet, którym pojono Jezusa na krzyżu.
Ks. Jerzy Czerwień
Pójść do przodu. Jakie są relacje między państwem a Kościołem w Polsce? Wyzwania polskiego katolika. Co
wynika z corocznych badań religijności w Polsce?. Nasze babcie, nasi dziadkowie. Na dzień babci i dziadka.
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

