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Księga Proroka Abdiasza [Ab]
Najkrótsza Księga Starego Testamentu – ma zaledwie 21 linijek – to Księga Proroka
Abdiasza. Autor tej księgi, prorok Abdiasz, nie jest znany z innych miejsc Pisma Świętego.
Z samej księgi przez niego pozostawionej też nie dowiadujemy się o nim prawie nic. Poznajemy tylko jego imię, a z treści jego przesłania możemy wnioskować, że wypełniał
swoje prorockie powołanie w Jerozolimie – był związany ze świątynią Jerozolimską. Imię
Abdiasz oznacza „sługa Jahwe” i było ono bardzo popularne w starożytnym Izraelu.
Treść Księgi Abdiasza jest skoncentrowana wokół dwóch zasadniczych tematów. Z
jednej strony prorok wygłasza z Bożego natchnienia cały szereg wyroczni przeciwko Edomitom oraz wspomina o innych narodach, którym grozi surową karą. Z drugiej zaś strony
głosi obietnicę ratunku i wybawiania dla narodu wybranego.
Rodzi się pytanie, dlaczego akurat Edomici zostali tak ostro upomniani przez Pana Boga za pośrednictwem
proroka Abdiasza? Ale jeszcze wcześniej trzeba zapytać, kim w ogóle byli Edomici? Edom to kraina sąsiadująca z
Izraelem. Rozciąga się ona na południowy zachód od ziem Izraela. Była to kraina na wpół pustynna zamieszkana
przez naród spokrewniony z Izraelitami. Księga Rodzaju podaje, że Edomici wywodzą się od Ezawa bliźniaczego brata patriarchy Jakuba-Izraela – ojca wszystkich Żydów. Napięte relacje między Jakubem a Ezawem były zapowiedzią
tego co będzie działo się w całej historii pomiędzy wywodzącymi się od nich narodami. Już w czasie wędrówki Żydów z Egiptu do Kanaanu Edomici zagrodzili im drogę i nie pozwolili przejść przez swoje terytorium. Żydzi musieli
obejść ich ziemie od południa i potem weszli przez terytorium innych swoich sąsiadów Moabitów pokonując ich.
Kolejne wieki przynosiły większe i mniejsze napięcia na granicy Izraela i Edomu. Król Dawid podporządkował sobie
plemiona Edomitów i ich ziemie przyłączył do swego państwa. Utrzymał ten stan rzeczy król Salomon. Jednak po
rozpadzie Królestwa Salomona, państwo południowe, Juda, było zbyt słabe, aby utrzymać poddaństwo Edomu. Za
czasów króla Jorama (IX w.) Edomici oderwali się od Królestwa Judy. Niezależne Królestwo Edomu wchodziło potem
w sojusze z wrogami Żydów, aby przy pomocy najeźdźców podbijać ziemie narodu wybranego dla siebie. Najowocniejszy pod tym względem był ich sojusz z Państwem Babilońskim. Gdy w 586 roku przed Chrystusem, Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę, jego armia w znacznej części była złożona z zaciężnych oddziałów Edomitów. To oni właśnie niszczyli święte miasto Izraela – grabili i mordowali Żydów. W późniejszych czasach napięcia te nie wygasły. Po
zwycięstwie Machabeuszy Edom został ponownie włączony do ziem Izraela a Edomici przyjęli religię Żydów. Spośród Edomitów wywodził się Herod Wielki – król Izraela w czasach narodzin Pana Jezusa.
Wróćmy do Abdiasza. Głosi on bardzo radykalne wyrocznie przeciwko Edomitom. Bóg przez proroka zapowiada upadek tego narodu jako odpłatę za zbrodnie jakich dopuścili się wobec Izraelitów w Jerozolimie. Łatwo nam
więc odkryć, że Księga Abdiasza powstać musiała tuż po zdobyciu i zburzeniu Jerozolimy przez Babilończyków.
Wspólnoty i grupy duszpasterskie w naszej parafii
Poradnia Życia Rodzinnego: czwartek 17.00-19.00 obok sali Duszpasterstwa Akademickiego Arka
Katechezy dla narzeczonych: 4 wtorki miesięcy parzystych 18.30-20.00 w sali nr 8
Świetlica Parafialna dla Seniorów: poniedziałek - czwartek 9.00-12.00.
Biblioteka parafialna: poniedziałek, środa, piątek 16.00-18.00
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 we wtorki o 18.00 w sali nr 8 lub 3
Ministranci i Lektorzy: zbiórki w poniedziałki o 18.30 w sali oazowej 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 oazowa 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 we wtorki i piątki o 16.30 w sali nr 5

W tej bowiem zbrodni Edomici wybitnie pomagali. Pan Bóg zapowiada, że zło, którego się dopuścili przyniesie także
im nieszczęście. Krzywda wyrządzona braciom jest winą, za którą będą musieli odpłacić własną klęską i biedą.
Szczególnym momentem, który zapowiada prorok Abdiasz będzie Dzień Pana. Wówczas to zostanie wyrównana sprawiedliwość. Krzywdziciele będą ukarani, a ich ofiary wywyższone. Dzień ten dla Edomitów i innych narodów pogańskich będzie dniem sądu i kary. Dla Izraela zaś będzie dniem chwały i wywyższenia.
Zachęcamy do lektury tej niewielkiej księgi. Niech towarzyszy jej refleksja, w której zobaczymy Boga jako
obrońcę i mściciela krzywd wyrządzonych Jego wybranym. Od chwili chrztu każdy z nas ma przywilej przynależności
do wybranych Boga – Jego dzieci. Tak jak Bóg przez proroka obiecał pomścić naród wybrany Izraela, tym bardziej
nie zapomni o żadnym ze swych przybranych dzieci. Pomści każdą krzywdę im wyrządzoną w Dniu Pańskim.

Ogłoszenia duszpasterskie na 32 niedzielę zwykłą, 10.11.2019
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Marcina z Tours, we wtorek św. Jozafata Kuncewicza; w środę
Pierwszych Męczenników Polskich.
W poniedziałek Święto Niepodległości. Będziemy szczególnie modlić się za Ojczyznę na Mszy o 11.00 i 18.00.
Msza o 11.00 będzie celebrowana w kościele (nie w grocie), a po Mszy koncert pieśni patriotycznych chóru „Arka”.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na wspólną modlitwę w czwartek o 16.00 w grocie MB Fatimskiej.
Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza w sobotę o 10.00 na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę o 11.00 w intencji obrony życia.
Przez cały listopad modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych na różańcu w Grocie
Matki Bożej o 17.15 w dni powszednie.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe.
Dziś odwiedzą naszą parafię przedstawiciele Rycerzy Kolumba – międzynarodowej katolickiej organizacji mężczyzn. Po Mszach o 11.00 i 16.00 zapraszają oni na spotkania w sali nr 8 mężczyzn, którzy chcieliby zaangażować się
w działalność tej organizacji.
Również dziś kwestują u nas wolontariusze fundacji Agape, która wspiera osoby niepełnosprawne.
Siostry salezjanki, które prowadzą liceum i szkołę podstawową w naszej parafii zapraszają dziewczęta na spotkanie w swoim domu na os. Kościuszkowskim 7 w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Szczegóły na plakacie.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiara z tacy przeznaczona będzie na inwestycje w naszym kościele –
remont elewacji ściany zachodniej naszej świątyni.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat
weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im
odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20,27-38)
Każdej niedzieli wyznajemy w czasie Mszy Świętej: „oczekuję wskrzeszenia umarłych” a w pacierzu czy przy
różańcu mówimy „wierzę w ciała zmartwychwstanie”. Wyznając wiarę w zmartwychwstanie idziemy wiernie za nauczaniem Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Zmartwychwstanie wszystkich umarłych na końcu czasów to jedna z podstawowych prawd naszej wiary. Nie można być chrześcijaninem odrzucając tę prawdę.
Ks. Jerzy Czerwień
Długi łańcuch / Polska błogosławiona / Kościół i naród. Materiały historyczne i socjologiczne na Święto Niepodległości. Współcześni męczennicy. Niesłychane rozmiary prześladowania chrześcijan w świecie dziś.
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

