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Księga Proroka Nahuma [Na]
Egzotycznie brzmiące imię Nahum można przetłumaczyć na nasz język jako
„Jahwe pociesza”. Znaczenie imienia proroka dokładnie odpowiada treści jego księgi.
Można się spodziewać, choć tego w księdze nie podano, że wybór imienia proroka był
dokonany pod natchnieniem Ducha Świętego i był zapowiedzią jego powołania. Pan
Bóg już przez jego rodziców przemówił wyznaczając powołanie i misję – niesienie pociechy dla ludu.
Poza imieniem niewiele wiemy o proroku Nahumie. Nie jest on wspominany
nigdzie poza księgą, której jest autorem. W księdze zaś poza imieniem podano jedynie,
że pochodził z miasta Elkosz. Niestety lokalizacja tego miasta nie jest znana. Z kontekstu
księgi wynika, że musiało być ono położone w Judei. Miejscem działalności Nahuma nie
była jednak jego rodzinna miejscowość, ale Jerozolima. Czas jego misji wypada pomiędzy rokiem 663 a 612 przed Chrystusem. Jest to czas od szczytu potęgi państwa Asyryjczyków po jego upadek – w 663 Asyria zdobyła stolicę Egiptu: Teby a w 612 stolica Asyrii, Niniwa, została zdobyta
przez Babilończyków. W tym czasie północne państwo żydowskie (Samaria) było już podbite i wcielone do państwa
asyryjskiego. W królestwie południowym czyli Judei rządził król Manasses zupełnie zależny od Asyrii; odstępca od
prawdziwej wiary i propagator pogańskich kultów. Po Manassesie krótko panował Amon a po nim gorliwy król Jozjasz – wierny Bogu, wielki reformator życia religijnego i społecznego. To dzięki jego pracy naród żydowski odrodził
się duchowo tuż przed upadkiem ich państwa i niewolą babilońską. Dzięki temu odrodzeniu Żydzi w niewoli nie zatracili swej tożsamości narodowej i religijnej. Najprawdopodobniej na czasy króla Jozjasza przypada czas głoszenia
proroctw przez Nahuma.
Treść Księgi Nahuma jest krótka i przejrzysta. Księga ma tylko 3 rozdziały i dzieli się na trzy części, przy czym
nie pokrywają się one z podziałem na rozdziały. Pierwsza część to hymn na cześć Pana Boga, który przybywa, aby
osądzić i ukarać nieprzyjaciół swego ludu wybranego (Na 1,2-8). Część druga to szereg proroctw skierowanych do
Żydów i obiecujących im zbawienie oraz do Asyryjczyków zapowiadających im klęskę (Na 1,9-2,3). Ostatnia, największa część księgi, to poemat o zburzeniu Niniwy – stolicy Asyrii (Na 2,4-3,19). Ciekawostką pierwszej części jest
fakt, że hymn na cześć Pana Boga ma formę akrostychu alfabetycznego, to znaczy każdy wers rozpoczyna się od
kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Niestety nie zawsze w naszych tłumaczeniach jest to oddawane odpowiednikami w języku polskim. Część druga wyraża zasadnicze przesłanie księgi – umocnienie nadziei narodu wybranego,
że mimo trudności, jakie przeżywa, nie został przez Pana Boga opuszczony i może ufnie czekać nadchodzącego już
wybawienia z rąk wrogów. Ostatnia, trzecia, część to bardzo emocjonalna zapowiedź podboju stolicy wrogiego Judzie mocarstwa. Wyrażenia i obrazy stosowane przez proroka mogą być dla nas pewnym zaskoczeniem ze względu
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

na siłę emocji ocierających się wręcz o nienawiść i złorzeczenie. Miejmy jednak świadomość, że kultura tamtych
czasów posługiwała się bardzo dosadnymi określeniami i obrazami, aby podkreślić wagę problemu, o którym jest
mowa.

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę adwentu, 01.12.2019
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Franciszka Ksawerego, w środę św. Barbary, w piątek św. Mikołaja, w sobotę św. Ambrożego.
Dziś przed naszym kościołem odbywa się akcja „ciacho dla Marcela” – kwesta na leczenie 11-letniego dziecka, które zmaga się ze złośliwym guzem mózgu.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek godzina święta o 17.00. W piątek
spowiedź od 6.00 do 8.30 i od 15.00 do 18.00. Dodatkowe Msze Święte w piątek o 16.00 i 17.00. W sobotę Msza
wotywna o 8.00 a od godziny 9.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
W piątek na Mszę o 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VII. Po Mszy Świętej katecheza
dla nich w kościele.
Rozpoczęliśmy adwent. Serdecznie zapraszamy na roraty, które w naszym kościele odprawiamy o 6.00
i 18.00. Na godzinę 18.00 szczególnie zapraszamy dzieci. Zachęcamy też dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Regulamin konkursu w gablocie parafialnej i na naszej stronie internetowej.
W niedzielę za tydzień Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia będzie
można podjąć dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego na Mszy Świętej o 8.00 i 9.30. Serdecznie zachęcamy, aby
osoby zainteresowane wzięły deklaracje duchowej adopcji z groty Matki Bożej fatimskiej.
Również za tydzień odwiedzą naszą parafię przedstawiciele wydawnictwa „Głos Ojca Pio”, którzy będą promować swoje dzieło.
Poświęcone opłatki na stół wigilijny można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. W niedziele za
tydzień i za dwa tygodnie będzie można też otrzymać je od naszych sióstr przy drzwiach kościoła. Również od przyszłej niedzieli zespół charytatywny będzie rozprowadzał świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, a dzieci ze
scholi parafialnej sianko na stół wigilijny.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem
jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie”. (Mt 24,37-44)
Adwent, który dziś rozpoczynamy to czas czuwania. Konsekwentnie przypomina
nam o tym dzisiejsza Ewangelia. Co to znaczy czuwać? Czy to zachęta do nieustannej
bezsenności. Wprost przeciwnie. Czuwanie w chrześcijańskim sensie to spokojny sen
sprawiedliwego, który wie, że wszystko ma przygotowane. Czuwanie to oczekiwanie na
upragnione spotkanie ukochanej osoby. Pan Jezus w Ewangelii użył wprawdzie dosadnych porównań o potopie i o złodzieju, ale zauważmy, że umieścił je w kontekście codzienności - pracy przy żarnach i na polu - codzienny zajęć kobiet i mężczyzn ze środowiska najemnych robotników,
z którego wywodziło się większość jego uczniów. I nas zachęca do zaangażowania w codzienność z sercem pełnym
radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem, który nas kocha.
Ks. Jerzy Czerwień
Znak nad pojęcie. Proroctwo Izajasza spełniło się, ale inaczej. Warto pomyśleć w kontekście naszego życia.
Cud Fultona Sheena. Świadectwo matki dziecka uzdrowionego za wstawiennictwem abpa Fultona Scheena.
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

