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Księga Proroka Aggeusza [Ag]
Wyjątkowo dokładnie datowaną jest Księga Proroka Aggeusza. Prorok podaje,
że przesłanie, jakie zlecił mu Pan Bóg wygłosił w Jerozolimie w drugim roku panowania perskiego króla Dariusza. Był to rok 520 przed Chrystusem. Dodatkowo pięć części wyroczni Aggeusza ma jeszcze dzienną datację. Jak na księgi prorockie taka dokładność jest niezwykła i rzadko spotykana. Poza tym z treści księgi wynika, że mowy,
które Aggeusz wygłosił zostały na gorąco spisane, bardzo szybko zredagowane i wydane. Księga potem w niezmienionej postaci była przekazywana i dotrwała do naszych czasów.
Rozpoczynamy naszą refleksję nad Księgą Proroka Aggeusza od sprawy daty
nie przypadkowo. Chwila bowiem, w której zostało wygłoszone proroctwo Aggeusza
i zredagowana księga jest bardzo charakterystycznym momentem w dziejach narodu
wybranego. Oto bowiem Żydzi, którzy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej w
latach 597-582, po upływie czasu dwóch pokoleń uzyskali prawo powrotu do swej
ziemi i odbudowy świątyni w Jerozolimie. W roku 538 zwycięzca Babilończyków, król
Persów Cyrus wydał dekret zwalniających Żydów z niewoli babilońskiej i zezwalający na odbudowę Jerozolimy i
świątyni. Decyzja ta wywołała entuzjazm ale tylko u części społeczności Izraelitów w Babilonii. Rzeczywiście pewna
grupa wygnańców wróciła do Palestyny. Ci którzy wrócili zastali jednak sytuację daleko odbiegającą od spodziewanej. Nie zostali przyjęci z otwartymi rękami. Ziemia ich ojców była zajęta przez osadników, którzy czuli się tu już u
siebie. Właściwie Żydzi musieli na nowo zdobywać Kanaan. Rozpoczęli odbudowę świętego miasta Jeruzalem i
sanktuarium. Ale ta odbudowa szła bardzo powoli. Ludzie z konieczności bardziej starali się o budowę domów dla
siebie niż domu Bożego. Do Palestyny wróciła też jedynie część Żydów mieszkających w Babilonii. Zdecydowana ich
większość postanowiła zostać na miejscu wygnania, w Babilonii, gdyż pod panowaniem perskich królów żyło się im
tam całkiem dobrze. Persowie bardzo chętnie w administracji i na dworze królewskim zatrudniali Żydów. To było
znacznie bardziej intratne niż powrót do spustoszonej ojczyzny.
Jednak w 520 roku przed Chrystusem do Palestyny ruszyła druga grupa repatriantów pod wodzą Zorobabela.
To do nich właśnie kierował swe słowo Aggeusz. Zachęcał ich do zapału w odbudowie świątyni. Wspierał starania
księcia Zorobabela i arcykapłana Jozuego. Zapewniał, że Pan Bóg ześle szczególne błogosławieństwo na tych, którzy
nie zważając na panujące ubóstwo podejmą się dzieła odbudowy świątyni. Proroctwo Aggeusza wypełniło się. Świątynia została odbudowana, Pan Bóg pobłogosławił i naród wybrany pomnożył swą liczbę dzięki czemu był w stanie
na nowo zaludnić ziemie, które stanowiły państwo Dawida i Salomona. Choć Żydzi pozostawali pod zwierzchnictwem królów perskich, to jednak ich ziemia do nich wróciła.
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 Niedzielę Świętej Rodziny, 29.12.2019
W liturgii w tym tygodniu: w środę, Nowy Rok: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; w czwartek św.
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu; w piątek Najświętszego Imienia Jezus.
We wtorek zakończenie roku 2019. O 17.30 nieszpory a po nich Msza dziękczynna za miniony rok.
W środę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to święto zobowiązujące w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej.
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. W sobotę Msza wynagradzająca i wotywna o 8.00. W styczniu ze
względu na wizytę duszpasterską nie będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną.
Kandydatów do bierzmowania z klas VII zapraszamy w piątek na Mszę Świętą o 18.00 i katechezę po niej w
kościele. Zachęcamy też wszystkich kandydatów wszystkich grup do spowiedzi pierwszopiątkowej.
Za tydzień pierwsza niedziela stycznia. Na Mszy na 8.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca a po niej
opłatek w sali nr 8.
Na antresoli naszego kościoła można oglądać konkursową wystawę szopek przygotowanych przez dzieci z
naszej parafii.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:

w poniedziałek: os. Jagiellońskie 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34

w czwartek: os. Jagiellońskie 10, 11, 12, 13, 27, 28(1-70), 32, 37

w sobotę od 9.00: os. Jagiellońskie 3, 4, 5, 6, 28(71-100), 29, 31

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął
w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo,
które Pan powiedział przez Proroka: "z Egiptu wezwałem Syna mego". A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie
ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy
czyhali na życie dziecięcia". On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca
swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem". (Mt 2, 13-15. 19-23)
Życie rodzinne to nie sielanka. Widać to w wydarzeniach spotykających Świętą
Rodzinę, która zmuszona jest ratować życie Dziecka pospieszną ucieczką do obcego kraju. Jednak Józef i Maryja przyjmują trudy w jedności, we wzajemnym
szacunku, znajdują oparcie w sobie nawzajem. Nas także Bóg zachęca dziś do
wzajemnej miłości, a znając naszą słabość, także do cierpliwości, do przebaczenia, do pokornego znoszenia jedni
drugich. To od nas zależy, czy skupimy się na sobie i swoich racjach, czy na słowie Chrystusa, które wprowadza pokój.

Publikujemy poniżej listę numerów telefonów służbowych do księży naszej parafii.
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; Telefon do zakrystii: 12 649 52 25; Telefon do księdza dyżurnego: 791 164 081
Ks. J. Czerwień
12 68 08 204
Ks. J. Zieliński
12 68 08 205
Ks. K. Biros
12 68 08 206
Ks. T. Grzesiak
12 68 08 207
Ks. W. Kądziołka
12 68 08 208
Ks. S. Kostecki
12 68 08 210
Ks. A. Trzaska
12 68 08 212
Ks. M. Kania
12 68 08 213
Ks. B. Mosur
12 68 08 215
Ks. J. Rabiniak
12 68 08 216
ks. J. Mieczkowski 12 68 08 217
Numer rachunku bankowego parafii: 37 1020 2906 0000 1202 0086 9321

