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Pierwsza i Druga Księga Samuela (1Sm, 2Sm)
W Piśmie Świętym znajdujemy kilka przykładów ksiąg podwójnych. Pierwszym
z takich dwutomowych dzieł są Księgi Samuela. Podział w tym wypadku jest całkowicie techniczny. Po prostu tekst był zbyt długi i podzielono go na dwie części nazywając je odpowiednio: Pierwszą i Drugą Księgą Samuela. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w starożytności, kiedy powstawały księgi biblijne pisano na pergaminie lub
papirusie, który miał formę długiego pasa. Zapisaną księgę zwijano w dwa rulony na
wałkach, a do odczytywania odpowiednio przewijano papirus, czy pergamin z jednego wałka na drugi, aby odnaleźć konkretny fragment. Tak zapisana księga nie mogła
być zbyt długa, gdyż bardzo utrudniałoby to jej przechowywanie i czytanie z niej.
Dlatego właśnie długie teksty dzielono na części. Tak też się stało z Księgą Samuela.
Interesujące nas dziś dzieło zostało ostatecznie zredagowane w środowisku, które nazywa się deuteronomistycznym. To samo środowisko pracowało nad omawianymi już przez nas księgami Powtórzonego Prawa, Jozuego
i Sędziów. Redakcja nastąpiła po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej czyli na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem. Jednak wydarzenia, które opisuje księga rozegrały się 500 lat wcześniej.
W tytule księgi pojawia się Samuel. Można by więc wnioskować, że on jest autorem tej księgi. Nie jest to jednak takie proste. Owszem, bardzo możliwe jest, że przekaz o Samuelu a może nawet jakieś jego osobiste zapiski
stanowiły pomoc przy redagowaniu księgi. Dzieło jednak w całości zapisał ktoś inny i to żyjący znacznie później niż
Samuel. Samuel jest natomiast jednym z najważniejszych bohaterów.
Treść Ksiąg Samuela skupia się na stosunkowo krótkim, ale bardzo ważnym w dziejach Izraela okresie przełomu czasów sędziów i królów. Naród wybrany, jak pamiętamy z Księgi Sędziów, po zajęciu ziemi obiecanej przez 200
lat był rządzony przez sędziów. Byli oni charyzmatycznymi przywódcami, powoływanymi przez Pana Boga. Żydzi nie
mieli instytucji, która rządziłaby ich państwem. Inaczej było wśród narodów otaczających Izraela. One wszystkie
były rządzone przez królów. Żydzi prosili więc ostatniego sędziego – Samuela, aby wyznaczył dla narodu króla, który
będzie nimi rządził i przekaże potem swą władzę synowi. Taka zmiana ustroju wydawała się gwarantować większą
stabilność a przez to zabezpieczyć państwo przed atakami z zewnątrz i podziałami wewnątrz. Propozycja była logiczna, ale ukrywała się w niej niepokojąca myśl, że oto naród wybrany chce się już rządzić sam, jakby Pana Boga
już nie potrzebował. Samuel miał więc wielkie opory przed wykonaniem prośby Izraelitów. Pan Bóg objawił się Samuelowi i przekonał go, aby prośbę narodu wykonał. Tak Samuel z polecania Pana Boga wyznaczył najpierw Saula
a potem Dawida na Królów Izraela. Historia opisana w Księgach Samuela obejmuje czas życia Samuela, Sula i Dawida czyli około 75 lat (1040-965 przed Chrystusem).
Całą narrację obu ksiąg można podzielić na siedem części: 1. powołanie Samuela (1Sm 1-3); 2. dzieje Arki
Przymierza (1Sm 4-7); 3. powołanie Saula (1Sm 8-15); 4. Saul i Dawid (1Sm 16-31); 5. walka o królestwo (2Sm 1-8);
6. Dawid królem (2Sm 9-20); 7. dodatki (2Sm 21-24).
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

Lektura Ksiąg Samuela nie nastręcza większych trudności. Nawet można powiedzieć, że czyta się je jak powieść sensacyjną. Trzeba nawet dołożyć starania, aby nie zapomnieć, że to jest księga objawiona, która ukazuje, iż
Pan Bóg jest z ludźmi, których wybrał i on kieruje ich życiem. Warto o tym pamiętać przy lekturze, bo może ona
wciągnąć.
Samym sercem omawianych ksiąg jest krótkie proroctwo o Dawidzie i jego potomstwie wygłoszone przez
Natana zawarte w 2Sm 7, 10-16. Jest ono zapowiedzią narodzin z potomstwa Dawida Mesjasza-Zbawiciela. W tym
miejscu widać wyraźnie, jak Pan Bóg prowadzi swój plan w naszych ludzkich uwarunkowaniach.
Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę zwykłą, 03.02.2019
W naszej wspólnocie witamy ks. Janusza Rabiniaka, który decyzją ks. arcybiskupa będzie pomagał w duszpasterstwie naszej parafii. Życzymy ks. Januszowi błogosławieństwa Bożego i pomyślności w pracy pośród nas.
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Agaty; w środę św. Pawła Miki i męczenników japońskich.
Od jutra w kancelarii parafialnej będziemy przyjmować intencje mszalne na drugie półrocze tego roku.
W poniedziałek o 9.00 Szkoła Podstawowa nr 101 z racji 54 rocznicy swego powstania zaprasza na Mszę Świętą w intencji Uczniów, Nauczycieli, Pracowników, Rodziców i Absolwentów.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na Mszę Świętą w uroczystość św. Marii De Mattias w poniedziałek
o 18.00. Po Mszy można się zapisać do Stowarzyszenia i nabyć modlitewniki i różańce.
W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca – godzina święta o 17.00.
Od czwartku ponownie odbywać się będą spotkania pogłębienia wiedzy religijnej. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych Pismem Świętym, historią Kościoła, Katechizmem Kościoła Katolickiego i modlitwą na
spotkania po wieczornej Mszy Świętej w sali nr 8.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?"
Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,
w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. (Łk 4, 21-30)
Kiedy czytałem ten fragment Ewangelii, pierwsze co mi przyszło do głowy to pytanie: „a co ja bym zrobił, gdybym był mieszkańcem Nazaretu tamtych czasów i uczestniczył w opisanym spotkaniu?”
Rodaków Pana Jezusa, którzy chcieli go zrzucić ze skarpy, na której było postawione ich miasto, oceniamy
negatywnie. Dostrzegamy i potępiamy ich głupotę. Dziwimy się jak można być tak zatwardziałym, żeby dokonać zamachu na życie znajomego tylko dlatego, że on nie chciał spełnić naszych niewyrażonych nawet wprost oczekiwań.
Jak można usiłować zabić kogoś, kogo jedyną winą było, że powiedział na głos to co wszyscy czuliśmy w sercu i krytykował to.
Oburzam się na nich, ale gdybym stał w grupie napędzanej emocjami i gotowej aby zabijać, czy miałbym odwagę sprzeciwić się mając świadomość, że ten sprzeciw może sprawić, iż to ja razem z Jezusem polecę w przepaść?
Ks. Jerzy Czerwień
Albo się nawrócimy, albo pozabijamy. Materiał o pojednaniu i wybaczeniu. To jest młodzież Chrystusa. Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Wojna światów. Wenezuela - miejsce konfliktu Rosji i USA.
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

