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Księga Proroka Micheasza [Mi]
Kontynuujemy prezentację ksiąg Pisma Świętego. Pozostajemy jeszcze w Starym Testamencie; w ostatniej jego
części – zbiorze pism proroków mniejszych. Dziś kolej na
Księgę Micheasza.
Autor tej księgi, prorok Micheasz, żył i działał w Jerozolimie w drugiej połowie wieku VIII przed Chrystusem. Nie
pochodził on jednak z Jerozolimy, ale z miasta Moreszet na
granicy królestwa Judy i terytorium Filistynów. Miejscowość
jego pochodzenia to rejon bardzo żyznych pól uprawnych w
Izraelu i sam Micheasz wywodził się ze środowiska związanego z uprawą roli. Widać to po jego bardzo emocjonalnych
wystąpieniach przeciwko urzędnikom królewskim uciskającym rolników podatkami i grabiących ich ziemie.
Działalność Micheasza zbiegła się w czasie z misją
prorka Izajasza i Ozeasza. Stąd wiele wątków ich przesłania
jest do siebie zbliżonych. Pan Bóg szczególnie intensywnie przemawiał do swego ludu w tym okresie. Nawoływał
Izraela do nawrócenia, bo był to rzeczywiście czas przełomowy dla społeczności Żydów. W tym bowiem okresie naród wybrany daleko odszedł od przymierza zawartego z Panem Bogiem. Powszechnie lekceważono przykazania Boże. Nawet więcej, zostały one zapomniane. Wprawdzie funkcjonowała świątynia zbudowana w Jerozolimie przez
króla Salomona, ale prawo Boże dane Izraelowi w czasie wędrówki z Egiptu zostało zupełnie zapomniane. Do tego
stopnia, że zagubiono jego zapis. Księga prawa zostanie odnaleziona przez przypadek dopiero w czasach króla Jozjasza 100 lat po okresie działalności proroka Micheasza. Izraelici nie znając przykazań Bożych i wskazań co do
prawdziwego kultu traktowali świątynie Jerozolimską jako miejsce, gdzie można czcić różnych bożków. Stała się ona
miejscem kultu bałwochwalczego. Prorok Micheasz występował przeciwko temu przypominając, że jest tylko jeden
Pan Bóg i nie można czcić bożków, które są oszustwem złego ducha.
Drugi temat przewodni Księgi Micheasza to krytyka niesprawiedliwości społecznej. Z natchnienia Bożego prorok zdecydowanie ganił wyzysk ubogich przez królewskich urzędników i przez bogaczy. Nawoływał do odrodzenia
poczucia braterstwa i solidarności pomiędzy wszystkimi Żydami – do wzajemnej pomocy i szacunku – tak jak to było
zalecane w prawie Pańskim zapomnianym przez naród.
Dla nas chrześcijan prorok Micheasz jest w jeszcze jeden sposób bardzo bliski. To przez niego Pan Bóg zapowiedział, że Mesjasz – Zbawiciel narodzi się w Betlejem. Jego proroctwo cytuje św. Mateusz w swej Ewangelii.
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

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Chrystusa Króla, 24.11.2019
W liturgii w tym tygodniu: w sobotę św. Andrzeja Apostoła.
Dziś 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.
Także dziś Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodzinny Radia Maryja.
Kawiarnia Nadzieja zaprasza w najbliższy piątek o 19.00 na kolejne spotkanie z cyklu: „Wieczór z nadzieją”.
Gościem wieczoru będzie wieloletni duszpasterz Hospicjum św. Łazarza, ks Adam Trzaska, a rozmawiać będziemy o
fundamentach nadziei pacjentów hospicjum, ich rodzin i wolontariuszy. Zapraszamy!
Za tydzień naszą parafię odwiedzi ks. biskup Janusz Mastalski. Będzie to wizytacja naszej parafii. Ksiądz biskup
będzie obecny na Mszach Świętych, aby spotkać się z wszystkimi parafianami. Serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w grupy duszpasterskie dorosłych, aby przyszły na Mszę o 8.00. Natomiast dzieci i młodzież zaangażowanych we wspólnotach duszpasterskich zapraszamy na Mszę o 11.00. Ksiądz biskup skieruje do nas wówczas specjalne słowo a także wspólnie z nami będzie się modlił. Z racji na odwiedziny księdza biskupa i fakt, że między Mszami
będą spotkania nie będzie za tydzień wypominków.
Również za tydzień rozpoczniemy adwent. Czas szczególnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z
Bogiem, który stał się człowiekiem. Zachęcamy już dziś do udziału w roratach, które w naszym kościele będą celebrowane o 6.00 i 18.00. Na godzinę 18.00 szczególnie zapraszać będziemy dzieci. Zachęcamy też dzieci do udziału w
konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Regulamin konkursu w gablocie parafialnej i na naszej stronie internetowej.
Także za tydzień na Mszy o 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy spotkanie zelatorów w sali
nr 8.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy jeszcze wypominki za zmarłych. Do końca listopada modlimy się za
zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych na różańcu w Grocie Matki Bożej o 17.15 w dni powszednie.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam
siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To
jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
„Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go,
rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju”. (Łk 23,35-43)
Scena ukrzyżowania Jezusa według św. Łukasza wygląda jak plebiscyt.
Lud stoi i patrzy - on ma zdecydować. Są potępiający Jezusa: członkowie Sanhedrynu, żołnierze i jeden ze współwiszących łotrów. W obronę Jezusa bierze tylko
drugi z powieszonych złoczyńców. Czy przewaga liczbowa oznacza rację? Biedny
i głupi, ten kto w to uwierzy. Tylko dobry łotr usłyszał „Dziś będziesz w raju”
Ks. Jerzy Czerwień

Dodatek Kalendarz ze św. Janem Pawłem II na 2020 rok. Nikt nie chce schizmy. Rozmowa z abpem Ludwigiem Schickiem o drodze synodalnej Kościoła w Niemczech. Japonia. Kraj, który odwiedza papież Franciszek.
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

