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Pierwsza i Druga Księga Królewska (1Krl, 2Krl)
Kontynuacją Ksiąg Samuela są Księgi Królewskie. Tym razem również mamy do czynienia z księgami bliźniaczymi i podobnie jak w wypadku Ksiąg Samuela, również i tu powodem podziału na dwie części (dwie księgi) był zbyt obszerny materiał, który trudno było zapisać na jednym zwoju. Inną cechą, która łączy Księgi Samuela i Królewskie jest środowisko
ich redakcji. Wszystkie te księgi należą do nurtu deuteronomicznego. Można powiedzieć, że
Księgi Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskie to jedna wielka opowieść natchniona przez Ducha Świętego i spisana przez jednego lub kilku autorów współpracujących ze sobą. Obejmują one opis czasów od Mojżesza do końca królestwa Judy, czyli
od XIII do VI wieku przed Chrystusem. Dzieło ostatecznie powstało w okresie bezpośrednio
po niewoli babilońskiej Izraela, czyli na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem. Jest to
więc historia pisana z pewnej perspektywy. Nie jest to relacja na żywo, ale opis przemyślany, w którym odbija się już refleksja redaktorów nad tym co się wydarzyło.
Wszystkie księgi należące do nurtu deuteronomicznego postrzegają dzieje Izraela przez pryzmat wierności
przymierzu i jego prawom. Naród wybrany zawarł z Bogiem przymierze. Wymogiem tego przymierza jest wzajemna
wierność. Bóg jest wierny i daje Izraelowi Ziemię Obiecaną. Naród bywa wierny i wówczas ma powodzenie, ale często lud odchodzi od prawa przymierza i zapomina o Bogu, wówczas doświadcza klęsk i nieszczęść aż po utratę ziemi, którą otrzymał i popadnięcie w niewolę.
Księgi Królewskie opisują czasy od końca panowania króla Dawida po upadek królestwa Judy i niewolę babilońską. To czasy szczególnie intensywne w dziejach Żydów. Po wielkim Dawidzie – twórcy potęgi Izraela władzę
obejmuje jego syn Salomon, który jeszcze wzmacnia pozycję Izraela. Niestety po Salomonie państwo żydowskie
rozpada się na dwie części – północną zwaną Królestwem Izraela i południową nazywaną Królestwem Judy. Państwo północne, początkowo silniejsze, upada w 722 roku przed Chrystusem. Ziemia zostaje podporządkowana Asyrii a ludność uprowadzona i nigdy już tu nie wróci – 10 plemion Izraela zaginęło. Państwo południowe przetrwa
jeszcze 150 lat i upadnie zdobyte przez Babilończyków w 586 przed Chrystusem.
Księgi Królewskie opisują dzieje obu królestw żydowskich do ich końca. W opisie skupiają się nade wszystko
na życiu i działalności królów oceniając ich zawsze wedle odniesienia do prawa przymierza. Wszyscy władcy Królestwa Północnego i większość władców Południowego otrzymuje ocenę negatywną. Nie dziwi więc upadek państw
rządzonych przez niegodziwych władców.
Serdecznie zachęcamy do lektury Ksiąg Królewskich. Nie są one trudne w odbiorze, choć ich narracja nie jest
tak wciągająca jak Ksiąg Samuela. Ich zapis jest nieco bardziej schematyczny. Schematyczność opisu poszczególnych
monarchów i ich dokonań ma uwypuklić zasadnicze przesłanie teologiczne ksiąg - wierność przymierzu z Bogiem
prowadzi naród do rozwoju. Odstępstwo sprowadza na naród nieszczęście, które jednak nie jest karą, ale pokutą
dla nawrócenia. Przywódcy zaś narodu ponoszą największą odpowiedzialność za jego wierność Bogu.
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

Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę zwykłą, 10.02.2019
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek NMP z Lourdes; w czwartek św. Cyryla i Metodego.
W poniedziałek przypada XXVII Światowy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o 11.00,
którą ofiarujemy w intencji chorych. W czasie Mszy udzielimy sakramentu namaszczenia chorych.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek o 16.00 i po niej
na spotkanie w sali nr 7.
W sobotę o 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu Wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. O
11.00 Msza Święta w intencji obrony życia.
Niedziela za tydzień, będzie trzecią w lutym. Ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszej parafii.
Na antresoli naszego kościoła znajdują się szopki, które brały udział w naszym parafialnym konkursie. Bardzo
prosimy autorów tych szopek, aby odebrali je dziś lub w kolejne niedziele lutego.
Wspólnota Przymierze Miłosierdzia z parafii MB Częstochowskiej na Szklanych Domach organizuje warsztaty
„Talitha kum” w najbliższą sobotę i niedzielę. Szczegóły na plakacie.
Zespół Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 zaprasza dzieci wraz z rodzicami na dni otwarte w sobotę 16.02 od 10.00 do 12.00 oraz w środę 20.02 od 16.30 do 18.00. Szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi nabór do Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Szczegóły
na plakacie w gablocie przy kościele i na stronie szkoły.
Dziś przy naszym kościele kwestują wolontariusze Fundacji Nieskończone Możliwości zbierając fundusze na
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Ewy, Tomasza, Łukasza, Zuzanny i Mieczysława – dzieci chorych na mukowiscydozę i inne schorzenia.
W styczniu tego roku wykonano w naszym kościele dwa projekty remontowe. Dobrze widoczny remont posadzki oraz usprawnienie systemu ogrzewania kościoła. Mamy nadzieję, że także poprawa ogrzewania jest dla
wszystkich odczuwalna. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu zostanie jeszcze zainstalowana brakująca
część witraża po prawej stronie kościoła nad witrażem „Pięć ran Chrystusa”. Witraż będzie przedstawiał zaćmienie
słońca w czasie śmierci Pana Jezusa. Wszystkie podejmowane prace są możliwe dzięki hojności parafian. Serdecznie
dziękujemy za każdą ofiarę złożona na tacę, w kopertach czy wpłaconą bezpośrednio na konto.
Ewangelia na dziś i na ten tydzień
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali
sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń
na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy
i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi,
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiekiem grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona:
"Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5, 1-11)
Pan Jezus dokonał cudu - św. Piotr złowił ryby w nadzwyczajnej ilości w południe, choć normalnie ryby w południe chowają się w głębinie. Zaraz potem zaprosił św. Piotra aby zostawił sieci i poszedł łowić ludzi. Pan Jezus nie
robi cudów jak „złota rybka” - dla kaprysu. Cuda Jezusa są zawsze zaproszeniem do zaangażowania się w dzieło
zbawienia świata. Warto pamiętać o tym, gdy Pana Jezusa prosimy o cud lub łaskę dla nas.
Ks. Jerzy Czerwień
Maryja płacze nad światem. Historia objawień Matki Bożej w Akicie w Japonii. Sieć wokół giganta. Afera
korupcyjna w Polskiej Grupie Zbrojnej. Dodatek historyczny na 100lecie polskiego sejmu.
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

