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Księga Proroka Habakuka [Ha]
Imię proroka Habakuka pojawia się tylko dwukrotnie w Piśmie Świętym. W tytule jego księgi prorockiej, którą dziś chcemy omówić oraz w Księdze Daniela. Jednak w tym drugim przypadku chodzi o zupełnie inną postać,
nie o proroka – autora interesującej nas dziś księgi. Prorok Habakuk jest postacią bardzo tajemniczą nie wiemy nic na jego temat, ani skąd pochodził,
ani kiedy dokładnie żył. Nawet nie znamy znaczenia jego imienia, co jest
wielką rzadkością w Biblii, gdzie prawie każde imię jest wytłumaczone. Czasy
jego działalności możemy odkryć dzięki analizie przesłania, jakie mu Pan Bóg
powierzył i które on sam zawarł w księdze swego proroctwa.
Kiedy więc żył prorok? Treść księgi wskazuje, że jego działalność musiała przypaść na czas przełomu VII i VI wieku przed Chrystusem. Skąd taki
wniosek. Otóż prorok z Bożego natchnienia podejmuje w swym proroctwie
temat odstępstwa Izraela od Boga i od sprawiedliwości. Zapowiada, że za
takie postępowanie naród zostanie ukarany najazdem Chaldejczyków. Prorok skarży się równocześnie do Pana Boga, dlaczego tak jest, że pogańscy i okrutni Chaldejczycy mogą bezkarnie
pustoszyć cały świat. Pan Bóg odpowiada prorokowi, że także oni poniosą konsekwencje swoich niegodziwości –
zostaną pokonani, ale to dopiero nastąpi. Gdy te wszystkie przesłanki umieścić w historii narodu Izraelskiego, to
kontekst podpowiada, że Habakuk musiał głosić swe orędzie na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Wówczas bowiem wzrosła potęga Chaldejczyków czyli Babilończyków, którzy w 612 roku pokonali Asyrię i zagarnęli jej
ziemie stając się największym państwem Wschodu. W Judei zaś sprawiedliwy król reformator Jozjasz zginął bohatersko w bitwie pod Megiddo broniąc swego narodu przed najazdem Egipcjan pod wodzą faraona Neko. Jozjasz
odnowił naród religijnie i moralnie. Wróciła cześć dla prawdziwego Boga i uczciwość w życiu społecznym. Po jego
śmierci jednak zwycięski faraon ustanowił dla Judy marionetkowego króla Jojakima, który ani Boga nie czcił, ani o
lud nie dbał. Wróciło więc bałwochwalstwo i niesprawiedliwość społeczna. Sojusz zaś z Egiptem był w prostej linii
zapowiedzią agresji Chaldejczyków z Babilonii, którzy prędzej czy później musieli wypowiedzieć wojnę Egiptowi –
jedynej potędze, która mogła im zagrozić.
Habakuk z Bożego natchnienia zapowiada nadciągające nieszczęście i wzywa naród, a szczególnie rządzących, do opamiętania – powrotu do Boga i odbudowania solidarności społecznej wobec nadciągającego nieszczęścia wojny. Równocześnie Pan Bóg przez proroka tłumaczy ludziom, że ludzkie potęgi wywołujące wojny i sprowadzające nieszczęścia same siebie niszczą. Wskazuje, że na agresji nic trwałego nie da się wybudować. Wszystko, co z
grzechu zrodzone rozpadnie się, a jedynym, co przetrwa jest prawda, sprawiedliwość i przyjaźń z Panem Bogiem.
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

Układ Księgi Habakuka jest bardzo przejrzysty. Składa się ona z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są zapisem
skarg proroka zanoszonych do Pana Boga i Bożych odpowiedzi na skargi przeciw niesprawiedliwości w narodzie Izraelskim i okrucieństwom najeźdźców. Rozdział trzeci to wielka modlitwa proroka wychwalająca Pana Boga, który
sprawiedliwie kieruje losami świata.
Serdecznie zachęcamy do lektury!

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP
w II niedzielę adwentu, 08.12.2019
W liturgii w tym tygodniu: w piątek św. Łucji, w sobotę św. Jana od Krzyża.
Serdecznie zapraszamy na roraty, które w naszym kościele odprawiamy o 6.00 i 18.00. Na godzinę 18.00
szczególnie zapraszamy dzieci.
W najbliższy piątek fatimskie pokutne nocne czuwanie. Rozpocznie się ono o 20.00 i będzie trwać do 5.00
w sobotę. Będzie mieć miejsce w kaplicy pojednania. O północy sprawowana będzie Msza Święta.
Poświęcone opłatki na stół wigilijny można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Dziś i w niedzielę za tydzień można też otrzymać je od naszych sióstr przy drzwiach kościoła. Zespół charytatywny rozprowadza
świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, a dzieci ze scholi parafialnej sianko na stół wigilijny.
Chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca, a którzy chcieliby przyjąć sakramenty przed
świętami odwiedzimy w sobotę 21 grudnia. Prosimy zgłosić potrzebę przyjścia w kancelarii parafialnej.
Za tydzień trzecia niedziela grudnia, ofiara z tacy będzie przeznaczona na inwestycje w naszej parafii – zapłatę za remont elewacji ściany zachodniej naszego kościoła.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef,
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)
Niepokalane Poczęcie Maryi oznacza, że ona nigdy nie była obciążona żadnym grzechem. Grzech pierworodny, który dotyka każdego człowieka do Maryi nie
przylgnął. Od swego poczęcia była absolutnie święta i nigdy tej świętości nie skalało
żadne zło. To był specjalny przywilej Maryi. Ale po co to wyróżnienie? Dzisiejszy
fragment Ewangelii wyjaśnia. Maryja została obdarzona takim przywilejem, aby w
momencie powołania była w stanie odpowiedzieć tak. Grzechu pierworodny sprawia,
że człowiek żyje w lęku. Także w lęku przed Bogiem. Maryja dzięki łasce Niepokalanego Poczęcia była wolna od grzechu, aby mogła Bogu powiedzieć TAK. Tak - zgodzę się być Matką wcielonego Syna Bożego.
ks. Jerzy Czerwień
Troszeczkę pokory… Wywiad z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o tym czy papież Franciszek jest heretykiem.
Sekret latającego domu. Historia domu Matki Bożej w Loreto. Taize we Wrocławiu. O spotkaniu młodych.
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

