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Księga Proroka Sofoniasza [So]
W minionym tygodniu przedstawialiśmy Księgę Proroka Habakuka. Dziś dzieło
proroka Sofoniasza, który jest starszy od Habakuka o jedno pokolenie. Jego działalność
przypada na lata panowania króla Jozjasza (641-609), o czym informuje sam tytuł księgi. Z treści zaś jego przesłania wiemy, że były to początkowe lata panowania tegoż króla. Jozjasz jako król południowego królestwa (Judy) przeprowadził w połowie swego
panowania zasadniczą reformę życia społecznego i religijnego Żydów. Objął on władzę
po swym ojcu Amonie i dziadku Manassesie, którzy zasłynęli w historii Izraela jako najbardziej bezbożni z królów. Pozostawali oni pod absolutnym wpływem Asyrii i wraz z
polityczną zależnością przyjmowali też wpływy kulturowe i religijne pogańskich Asyryjczyków. Budowali oni świątynie pogańskim bóstwom i oddawali im cześć, a Manasses
nawet w świątyni Pana Boga postawił ołtarze dla bożków asyryjskich. Wyzuci z wiary
nie mieli też skrupułów przed wszelkimi zbrodniami i niesprawiedliwością. Dziadek
Jozjasza, król Manasses dopuścił się nawet straszliwej zbrodni spalenia żywcem swego
maleńkiego syna na ofiarę dla bożka Molocha. Po ludziach takiego autoramentu władzę objął Jozjasz. Wychowany w środowisku rodziny nie liczącej się z Panem Bogiem i
Jego przykazaniami potrafił się otworzyć na działanie Bożej łaski i odkryć prawdę. Jego wielkie dzieło reformy, jak to
już w tym miejscu wspominaliśmy zabezpieczyło wiarę i tożsamość narodową Żydów, którzy mimo, że popadli w
niewolę to nie rozpuścili się w pogańskim środowisku Babilonii, ale pozostali sobą i mogli się odrodzić jako naród.
Można postawić hipotezę, że dojrzewanie króla Jozjasza do reformy religijnej nastąpiło pod wpływem proroka Sofoniasza. To jego nauczanie głoszone w imieniu Boga nawróciło króla i stało się początkiem odrodzenia narodu.
Sofoniasz jest postacią frapującą także po pod tym względem, że w jego genealogii zapisanej na początku
księgi jako pierwszy jego przodek pojawia się Kuszi. To imię oznacza mieszkańca kraju Kusz czyli Etiopii i może sugerować, że korzenie rodu Sofoniasza są pozażydowskie. Taka sytuacja jest możliwa, gdyż zawsze w historii byli ludzie,
którzy mimo iż nie pochodzili z narodu żydowskiego to przyjmowali objawienie przekazane narodowi i przez osobiste przymierze stawali się członkami świętej społeczności Izraela. Jeśli ta hipoteza byłaby prawdziwa to Sofoniasz
byłby Żydem z wyznania i osobistego wyboru a nie z pochodzenia. Samo imię Sofoniasz oznacza „Jahwe ochronił”.
Było imieniem bardzo popularnym w Izraelu - w Piśmie Świętym występuje kilkakrotnie.
Jeśli idzie o przesłanie, jakie prorokowi Sofoniaszowi powierzył Pan Bóg, to koncentruje się ono wokół idei
Bożego sądu, który rozegra się w „Dniu Pańskim”. To właśnie słowo: „Dzień Pański” często z dodatkiem „Dzień
Gniewu” jest pojęciem, które najgłębiej zapada w pamięć po lekturze księgi Sofoniasza. Nawet do literatury powszechnej od Sofoniasza przeszło to właśnie pojęcie. Jest taki bardzo znany średniowieczny wiersz pt. „Dies irae,
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

dies illa” [pol. Dzień, ów dzień gniewu Pańskiego]. Jako pieśń jest on wykonywany często w czasie uroczystości żałobnych lub w procesji za zmarłych w Dzień Zaduszny. Prorok Sofoniasz przypominając o nadchodzącym dniu sądu i
Bożego gniewu kładzie akcent na potrzebę nawrócenia, aby w tym właśnie dniu ostać się przed Panem i otrzymać
od Niego pochwałę i nagrodę. Odpowiada więc to dokładnie przesłaniu zawartemu w imieniu proroka – Jahwe
ochroni tych, którzy są mu wierni. Tak właśnie stało się z Izraelitami, którzy przyjęli nauczanie Sofoniasza i ostali się
w niewoli Babilońskiej a nawet umocnili swoją tożsamość.

Ogłoszenia duszpasterskie w III niedzielę adwentu, 15.12.2019
Poświęcone opłatki na stół wigilijny można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Dziś 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.
Serdecznie zapraszamy na roraty, które w naszym kościele odprawiamy o 6.00 i 18.00. Na godzinę 18.00
szczególnie zapraszamy dzieci.
Chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca, a którzy chcieliby przyjąć sakramenty przed
świętami odwiedzimy w najbliższą sobotę od godziny 9.00. Prosimy zgłosić potrzebę przyjścia w kancelarii.
W sobotę o 10.00 Wspólnota Obrony Życia zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę o 11.00
w intencji obrony życia.
W niedzielę za tydzień Msza o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę oraz te składane w kopertach i przesłane na konto parafii. Wszystkie te środki zostaną przeznaczone na inwestycje w naszej parafii – zapłatę za remont elewacji ściany
zachodniej naszego kościoła.
W sobotę 28 grudnia o 19.00 w kościele pw. św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 w ramach cyklu „Nowa
Huta. Dlaczego Nie?!”, odbędzie się koncert pt. „Kolędy na trzech tenorów”. Wstęp za bezpłatnymi zaproszeniami,
które można odbierać od 16 grudnia w: Dziale Imprez i Promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum
A 6a), biurze Posła Ireneusza Rasia (os. Złotej Jesieni 6/34) oraz Punkcie Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2).

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który
ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i
na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale
coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty
noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on”. (Mt 11,2-11)
Te dwa zdania kończące wypowiedź Pana Jezusa o Janie Chrzcicielu są zaskakujące i sprawiają wrażenie sprzeczności: Między narodzonymi
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on. Jak to rozumieć? Wydaje się
być tylko jedno wytłumaczenie. Jan Chrzciciel, który jest ostatnim przedstawicielem sprawiedliwych Starego Testamentu miał znacznie trudniej osiągnąć zbawienie niż najmniejszy z ludzi Nowego Testamentu. A tym najmniejszym
jest grzesznik. Pierwszym zbawionym przez Jezusa jest Dobry Łotr – grzesznik, który uwierzył i dzięki zaufaniu Panu
Jezusowi usłyszał: dziś ze mną będziesz w raju.
ks. Jerzy Czerwień
Sutanna do tanga. 50 lat temu 33letni argentyński jezuita Jorge Mario Bergolio przyjął święcenia kapłańskie –
dziś to papież Franciszek. Jesteśmy chadecją. Wywiad z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem prezesem PSL.
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

