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Księga Proroka jonasza [Jon]
Księga Jonasza pod wielu względami jest księgą wyjątkową i zaskakującą w Piśmie Świętym. Sam prorok Jonasz jest postacią bardzo popularną w kulturze masowej. Wielu ludzi, którzy nigdy w życiu nie mieli w
ręku Pisma Świętego zna imię proroka ze względu na jego niezwykłą historię życia, a zwłaszcza przygodę z wielką rybą. Poukładajmy jednak
wszystko po kolei.
Księga Jonasza zdecydowanie różni się od innych ksiąg prorockich.
Wszystkie pozostałe księgi są zasadniczo zbiorem proroctw. Informacje
historyczne są w nich niewielkimi dodatkami, a w niektórych księgach
zupełnie ich nie ma. Księga Jonasza natomiast jest właściwie wyłącznie
opisem historii tytułowego bohatera. Księga nie zawiera natomiast mów
prorockich. Ma tylko jedno prorockie ostrzeżenie – jednozdaniowy przekaz: „Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa zostanie zburzona”. Słowo to przez
Jonasza zostało skierowane do mieszkańców Niniwy i znalazło tak gorliwy oddźwięk w postępowaniu Niniwitów, że
nie zostało spełnione. Pan Bóg przez Jonasza nawrócił Niniwę i zapowiedziane nieszczęście zostało oddalone.
Księga Jonasza jest również zaskakująca pod tym względem, że zawarte w niej proroctwo jest skierowane do
narodu pogańskiego. Co więcej, narodu, który był śmiertelnym wrogiem Izraela. Niniwa była bowiem stolicą Asyrii
– państwa, które położyło kres północnemu Królestwu Izraela. Zagrażało również południowemu Królestwu Judy.
Do takich ludzi posłany jest prorok Jonasz, aby ich ratował przed nieszczęściem. Nie dziwi więc postawa proroka,
który za wszelką cenę chce się uwolnić od zadania, jakie zlecił mu Pan Bóg. Ostatecznie okazuje się, i to jest kolejny
paradoks tej księgi, że bardziej posłuszni Bogu są pogańscy Niniwici niż wybrany przez Boga i pochodzący z narodu
wybranego prorok Jonasz. Oni bowiem po jednym zdaniu proroctw się nawracają, a prorok nawet widząc niezwykłą
owocność swego słowa nie umie podporządkować się Bogu i buntuje się – obraża się na Pana Boga.
Postać proroka Jonasza jest wielką zagadką historyczną. Wprawdzie w Księgach Królewskich pojawia się
wzmianka o proroku noszącym to imię (2Krl 14,25). Żył on w VIII wieku przed Chrystusem. Realia przedstawione w
Księdze Jonasza nie pozwalają na uznanie, że prorok Jonasz z Księgi Królewskiej i prorok Jonasz z Księgi Jonasza to
ta sama osoba. Więcej. Wydaje się uprawnioną teza, że bohater księgi Jonasza jest postacią tylko literacką. Cała zaś
księga ma charakter przypowieści i posługuje się symbolami. Zasadniczym argumentem za taką tezą jest zupełny
brak kontekstów historycznych wydarzeń opisanych w księdze przy równoczesnym posługiwaniu się bardzo wyraźnymi postaciami, które można traktować jako symbole. W takim sensie zarówno prorok, jak i Niniwici są symbolami
– on narodu wybranego, oni ludzi dobrej woli, którzy nie mieli możności poznać prawdziwego Boga ale są na Niego
otwarci. Symbolami są też inne szczegóły historii, jak choćby tajemnicza wielka ryba. W takim rozumieniu należałoby powstanie Księgi Jonasza umieścić w okresie między VI a IV wiekiem przed Chrystusem. Powstała w środowisku
związanym ze świątynią w Jerozolimie odbudowaną po niewoli babilońskiej. W tym bowiem okresie trwała ożywiona dyskusja wśród Żydów na temat relacji z narodami pogańskimi; małżeństw mieszanych i przyjęcia do wspólnoty
narodu Samarytan. Księga Jonasza jest głosem w tej dyskusji. Głosem otwartości wobec narodów, które Boga nie
znają, ale mogą go poznać i wejść we wspólnotę narodu wybranego.
Treść księgi jest bardzo przejrzysta i jasna. Składa się ona z dwóch części – każda po dwa rozdziały. Pierwsza i
druga część rozpoczyna się wezwaniem skierowanym do proroka Jonasza: „Wstań”, „idź”, „głoś”. W pierwszej części prorok idzie dokładnie w przeciwnym kierunku niż mu nakazał Pan – zamiast na północny-wschód do Niniwy
idzie na południe Jafy aby stamtąd odpłynąć na zachód do Tarszisz. Straszna burza na morzu zostaje uznana przez
załogę statku za karę Bożą na kogoś spośród pasażerów. Los pada na Jonasza. On zostaje uznany za winnego i sam
do winy się przyznaje. Żeglarze wyrzucają go więc za burtę. Pan Bóg zsyła wielką rybę, która połyka Jonasza i bezpiecznie zawozi na brzeg. W tym miejscu rozpoczyna się druga część księgi. Jonasz ponownie jest wezwany, aby
poszedł do Niniwy. Niechętnie, ale udaje się tam. Głosi nawrócenie i widzi natychmiastowy efekt słowa Bożego
skierowanego do Niniwitów. Zamiast się cieszyć robi Panu Bogu wyrzuty. Siedzi tuż za murami Niniwy obrażony na
Pana Boga do tego stopnia, że żąda śmierci dla siebie, gdy usycha dający mu cień krzak. Pan Bóg wzywa go do refleksji, ale słowo Boga pozostaje jakby bezowocne w sercu proroka.
Można dodać jeszcze na zakończenie, że Księga Jonasza jest najbardziej humorystyczną księgą całej Biblii.
Właściwie może być ona pokazana jako pewna forma skeczu kabaretowego opartego na humorze nieporozumień.
A Jonasz w swoim postępowaniu jest bardzo zabawny, gdy ucieka przed Bogiem, czy też kiedy się na Boga obraża.

Ten humor opisu skłania krytycznego czytelnika, aby zobaczył siebie w Jonaszu. Aby dostrzegł ileż razy czyni dokładnie tak samo i jak jest tak samo zabawny jak Jonasz. Można by spuentować ten aspekt Księgi Jonasza pytaniem Czechowa: „Z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie”.

Ogłoszenia duszpasterskie na 33 niedzielę zwykłą, 17.11.2019
W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek bł. Karoliny Kózkówny, we wtorek bł. Salomei; w środę św. Rafała
Kalinowskiego; w czwartek Ofiarowanie NMP; w piątek św. Cecylii. Za tydzień uroczystość Chrystusa Króla.
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na Drogę Krzyżową w czwartek o 16.15. Zaprasza też pielgrzymkę do
Mucharza 4 grudnia oraz na nocne czuwanie Wspólnot Krwi Chrystusa na Jasnej Górze 14 grudnia. Informacje na
ten temat w gablocie.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych. Przez cały listopad modlimy się za
zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych na różańcu w Grocie Matki Bożej o 17.15 w dni powszednie.
Za tydzień ponownie odwiedzą naszą parafię przedstawiciele Rycerzy Kolumba – międzynarodowej katolickiej
organizacji mężczyzn. Po Mszach o 11.00 i 12.30 zapraszają oni na spotkania w sali nr 8 mężczyzn, którzy chcieliby
zaangażować się w działalność tej organizacji.
Szkoła Podstawowa 101 i nasza parafia zaprasza dzieci do udziału w IV konkursie na najpiękniejszą szopkę
bożonarodzeniową. Motywem szopek jest 70-ta rocznica powstania Nowej Huty. Szczegóły konkursu na plakacie.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone dziś na tacę oraz za te składane w kopertach i przesyłane
bezpośrednio na konto parafii. Wszystkie zostaną przeznaczona na inwestycje w naszym kościele – remont elewacji
ściany zachodniej naszej świątyni.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy
się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich:
”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód
i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie
się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam
nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. (Łk 21,5-19)
Pan Jezus zapowiedział zburzenie świątyni w Jerozolimie. Nastąpiło to szybciej niż się spodziewano. Zaledwie 40 lat
po Jezusowej zapowiedzi rzymski legion pod wodzą Tytusa spaliły Jerozolimę i świątynię a cenne sprzęty, w tym złoty świecznik siedmioramienny — menorę, wywieziono do Rzymu i w tryumfalnym pochodzie wniesiono na Kapitol.
To sowo Jezusowe się wypełniło. I tak samo wypełniają się inne słowa Jezusowego proroctwa. Jego uczniowie w każdym czasie doświadczają różnorodnych trudności i prześladowań. Kto jednak Panu Jezusowi ufa przechodzi przez to
życie jako zwycięzca. Włos z głowy mu nie spada, bezpieczne jest jego zbawienie, które dokonało się mocą Jezusa.
Ks. Jerzy Czerwień
Ostatni przodem. Światowy dzień ubogich to inicjatywa papieża Franciszka, która ma ożywić naszą wrażliwość.
Nędzne usługi Planned Parenthood. Wywiad z Abby Johnson bohaterką filmu „Nieplanowane”.
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

