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Księga Rut (Rt)
Pośród ksiąg historycznych Starego Testamentu znajduje się pismo będące zaprzeczeniem powszechnej opinii o trudnych relacjach między synowymi a teściowymi. Jest to Księga
Rut. Księga ta ma niewielkie rozmiary – zaledwie trzy rozdziały. Jest ona patrząc od strony gatunku literackiego midraszem, czyli opowieścią, która na przykładzie ma ukazać znaczenie jakiegoś przepisu Prawa żydowskiego. Księga Rut ilustruje wagę prawa lewiratu i prawa wykupu.
Przepisy te chroniły rodzinę i własność Izraelitów. Prawo lewiratu nakazywało, aby po bezpotomnej śmierci Izraelity, najbliżej z nim spokrewniony mężczyzna pojął za żonę wdowę i spłodził syna, który miał być uznany za syna pierwszego męża wdowy. Dlaczego Pan Bóg takie prawo dał narodowi wybranemu? Otóż w tamtych warunkach, gdzie nie było zabezpieczeń społecznych, a kobiety nie mogły dziedziczyć, sytuacja bezdzietnej wdowy była nie do pozazdroszczenia. Musiała opuścić dom i ziemię, które wracały do rodziny zmarłego męża. Prawo lewiratu zabezpieczało wdowę a dziecku urodzonemu już w drugim związku dawało możność dziedziczenia po zmarłym pierwszym małżonku.
Drugie zaś prawo – prawo wykupu – nakazywało najbliższemu krewnemu wykupić ziemię swego krewniaka jeśli
popadł on w długi i musiał sprzedać swoją własność.
Księga Rut opowiada historię dwóch kobiet Noemi i jej synowej Rut. Zawiązaniem wydarzeń księgi jest informacja, że Noemi ze swym mężem i dwoma synami wyprowadzili się z ziemi Izraela do sąsiedniego kraju – Moabu.
Tam synowie Noemi ożenili się z Moabitkami – Orpą i Rut. Wszyscy jednak mężczyźni zmarli. Przy czym synowie
Noemi zmarli bezpotomnie. Wobec tego Noemi utraciła wszelkie możliwości utrzymania w Moabie i została zmuszona wracać do swej ziemi – do Betlejem w Judei. Orpa postanawia pozostać w Moabie i wrócić do swej rodziny.
Natomiast Rut decyduje się towarzyszyć swej teściowej i wspólnie udają się w rodzinne strony Noemi. Przybywszy
do Betlejem szukają sposobu, aby przeżyć. W tym celu Rut chodzi po polach i zbiera kłosy, które pozostały po żniwach - żebrze na swe i swej teściowej utrzymanie. Trafia na pola lokalnego bogacza, który nazywa się Booz. Ten
okazuje jej dużą życzliwość i wspiera hojnie, gdyż dowiedział się, że Rut poświęciła swoją możliwość powtórnego
zamążpójścia, aby opiekować się teściową. Od Noemi Rut dowiaduje się, że Booz jest spokrewniony z jej nieżyjącym
teściem. Booz też odkrywa, że jest powinowatym tej wyjątkowo szlachetnej i pięknej kobiety. Postanawia wykonać
prawo lewiratu względem niej. Bierze Rut za żonę. Konsekwentnie potem wywiązuje się również z prawa wykupu i
odzyskuje ziemie, które mąż Noemi utracił za długi.
Wniosek z całej tej historii objawia się w jej skutkach. Dobro jakiego dokonali najpierw Rut pozostając przy
swej teściowej a potem Booz wypełniając prawo chroniące kobiety i ziemię ojczystą, zostaje wynagrodzone przez
Boga. Rut ma szczęśliwą rodzinę, a Booz staje się pradziadkiem największego z królów Izraela – Dawida. Bóg błogosławi tym, którzy przyjmują jego słowo i żyją według jego wskazań.
Treść księgi jest jak widać bardzo prosta i nie wymaga wielkiego wysiłku, aby ją zrozumieć. Jej styl jest wyjątkowo piękny. Jest ona nazywana jedną z pereł literatury hebrajskiej. Przy lekturze Księgi Rut mamy okazję podjąć
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

ważny temat prawdziwości opisów zawartych w Biblii. Czytając bowiem tę opowieść, czy wiele innych podobnych
zawartych w Piśmie Świętym, w sposób nieunikniony rodzi się pytanie, czy to wydarzyło się naprawdę? Czy można
historycznie potwierdzić życiorysy Rut, Noemi, Booza? Dla nas bowiem prawda historyczna, to udokumentowane
fakty. Nieco inaczej rozumie to zagadnienie Pismo Święte. W Biblii prawdziwe jest to, co niesie prawdziwe przesłanie od Boga dotyczące ludzkiego życia. Nie ma więc wątpliwości, że Księga Rut jest prawdziwa, bo historia, którą
opisuje zawiera istotne przesłanie dla życia religijnego i moralnego czytelników.
Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę zwykłą, 27.01.2019
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Tomasza z Akwinu; w czwartek św. Jana Bosko; w sobotę
święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej.
Dziś spotkanie wspólnoty rodzin naszej parafii. Rozpocznie się ono adoracją w kaplicy pojednania o 14.00.
Później spotkanie w sali. Serdecznie zapraszamy.
Także dziś o 15.00 spotkanie opłatkowe uczestników i sympatyków 28 grupy pielgrzymkowej do Częstochowy. Spotkanie odbędzie się w sali duszpasterstwa akademickiego – „dziupli”.
Dzisiejsza Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencji Kościoła, Ojczyzny i Radia Maryja oraz dzieł przy nim
powstałych a po Mszy spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w sali nr 4.
W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00.
Dodatkowe Po południu Msze Święte o 16.00, 17.00 i 18.00 w piątek będą celebrowane w kościele. Na Mszę o
18.00 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania. Po niej spotkanie klas VII w kościele.
W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o 6.30; 8.00; 9.30; 11.00;
16.00 i 18.00. Na każdej Mszy poświęcenie gromnic. Na Mszy o 16.00 wystąpi nasz chór parafialny „Arka” a po Mszy
da on koncert kolęd. Także w sobotę od 9.00 księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Serdecznie dziękujemy za spotkania i rozmowy jakie mogliśmy odbyć
w czasie kolędy. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza, a chciałby się spotkać prosimy o zgłoszenie w zakrystii.
Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza na kolejną edycję Dialogów. Pierwsze spotkanie tego cyklu będzie
mieć miejsce w kościele św. Anny w czwartek o 20.15. Temat spotkania: „Modlę się i nic Czy Bóg śpi?”
Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło-Życie na os. Kościuszkowskim ogłasza rekrutację na rok
2019/20 i zaprasza na dzień otwarty w środę 18.00-20.00
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i
powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a
oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma,
które słyszeliście". (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Zawsze gdy przychodzisz do kościoła Jezus przemawia jak w synagodze w Nazarecie: Dziś spełniają się słowa
wszystkich proroctw. Czy wierzysz w to?
„Bóg nie umarł 2”. Bezpłatny dodatek do „Gościa” - druga część filmu ewangelizacyjnego o odważnej nauczycielce dającej świadectwo swej wiary i machinacjach zła, chcącego zniszczyć wierzących w Jezusa.
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

