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Księga Proroka Zachariasza [Za]
Spośród wszystkich ksiąg proroków mniejszych Księga Zachariasza jest
najobszerniejszą – liczy 14 rozdziałów. Nie tylko długością, ale też doniosłością swego przesłania wybija się ona w całym zbiorze.
Księga jest przypisana prorokowi Zachariaszowi synowi Berekiasza
wnukowi Iddo, o którym wspomina Księga Ezdrasza (Ezd 5,1 i 6,14). Imię Zachariasz było bardzo popularne w Izraelu. Szczególną popularnością cieszyło
się ono w rodzinach kapłanów i lewitów – sług świątyni. Pamiętamy, że takie
imię nosił też ojciec Jana Chrzciciela należący do rodu kapłańskiego. Imię Zachariasz można przetłumaczyć „oby Pan wspomniał”. Jest więc ono życzeniem opieki i błogosławieństwa Bożego dla tego, który to imię nosi.
Prorok Zachariasz, którego imię nosi księga dziś nas interesująca żył pod koniec wieku VI przed Chrystusem.
Swoje proroctwo wygłosił pomiędzy rokiem 520 a 518 przed Chrystusem. Działał więc dokładnie w tym samym
okresie, co omawiany przez nas przed Świętami prorok Aggeusz. Przy jego postaci szczegółowo prezentowaliśmy
kontekst historyczny jego wystąpienia. Nie będziemy tego czynić obecnie, gdyż byłaby to powtórka.
Koniecznie trzeba jednak zauważyć, że Księga Proroka Zachariasza składa się z dwóch wyraźnie różniących się
części. Część pierwsza obejmuje rozdziały 1-8, część druga rozdziały 9-14. Różnice pomiędzy tymi dwoma częściami
są tak duże, że każą nam one stwierdzić, że od proroka Zachariasza pochodzi tylko pierwsza część. Część druga jest
przesłaniem, które Pan Bóg przekazał przez kogoś innego i w czasach znacznie późniejszych. Być może ten drugi
prorok, który wygłosił mowy zawarte w końcowych rozdziałach również nosił imię Zachariasz. Nie jest to wykluczone, bo imię to było bardzo popularne. Tak czy inaczej późniejsi redaktorzy scalili proroctwa z dwóch różnych źródeł
w jedną księgę. To oczywiście w niczym nie umniejsza autentyczności samego przesłania. Jak pamiętamy podobnie
się ma sprawa z Księgą Izajasza, która składa się z proroctw trzech różnych osób, żyjących w różnych epokach.
Pierwsza część Księgi Zachariasza – ta pochodząca z końca VI wieku ma bardzo wiele wspólnych wątków z
Księgą Aggeusza. Jest ona wielką zachętą do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Pan Bóg przez proroka wzywa Izraelitów, którzy powrócili z Babilonii, aby nie odkładali dłużej pracy przy odbudowie sanktuarium. Dzieło jest wielkiej
wagi, gdyż bez tego centrum jedności Żydom groziłoby „rozpłynięcie się” w morzu otaczających ich ludów pogańskich. Pan Bóg zachęca do pracy przy świątyni i uroczyście obiecuje, że dzieło to stanie się źródłem błogosławieństwa dla całego narodu.
Nowy w stosunku do przesłania Aggeusza jest u Zachariasza wątek mesjański. Pan Bóg przez Zachariasza zapowiada, że odbudowa świątyni jest warunkiem koniecznym, aby mógł się objawić Mesjasz – nowy władca Izraela,
który odbuduje potęgę narodu i przywróci Żydom świetność z czasów króla Dawida. W pierwszej części Księgi Zachariasza jest więc Mesjasz prezentowany jako nowy potężny władca, którego przyśle sam Bóg.
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 oazowa: spotkania w piątki o 18.30 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

Druga część Księgi powstała znacznie później, najprawdopodobniej w czasach podbojów Aleksandra Wielkiego – pod koniec IV wieku przed Chrystusem. Również w tej części najważniejszą postacią jest mający nadejść Mesjasz. Jest on jednak przedstawiany inaczej. Wprawdzie nadal nosi cechy władcy, ale równocześnie jest to postać
poświęcająca się za ludzi. Ktoś, kto swoje życie ofiaruje, aby ludzi zbawić – doprowadzić do prawdziwego poznania
Boga. Mesjasz drugiej części księgi Zachariasza ma wiele cech wspólnych z postacią cierpiącego Sługi Jahwe z proroctwa Izajasza. Pan Bóg przez proroctwa końcowych rozdziałów Księgi Zachariasza zapowiada, że ofiara Mesjasza
będzie źródłem zbawienia nie tylko dla narodu wybranego, ale także dla wszystkich ludzi na ziemi.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 12.01.2020
Niedziela Chrztu Pańskiegokończy liturgiczny obchód świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją dekoracje świąteczne i śpiew kolęd towarzyszyć nam będą do święta ofiarowania Pańskiego.
W liturgii w tym tygodniu w piątek św. Antoniego.
Dziś Stowarzyszenie Krwi Chrystusa wraz ze Wspólnotą Duchowej Adopcji zapraszają na opłatek o 17.00 w
sali 9. Natomiast Rodzina Radia Maryja zaprasza na spotkanie opłatkowe po Mszy o 17.30 w sali 4.
Jutro pokutne czuwanie fatimskie. Rozpocznie się ono o 20.00 w kaplicy pojednania a zakończy we wtorek o
5.00 rano. O północy Msza Święta.
W sobotę Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaprasza na adorację o 10.00 i Mszę Świętą o
11.00 w intencji obrony życia.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 w poniedziałek od 15.00: os. Niepodległości 5, 7, 9, 10, 13
 we wtorek od 15.00: os. Niepodległości 6, 8, 12, 14, 15
 w środę od 15.00: os. Przy Arce 12, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25
 w czwartek od 15.00: os. Przy Arce 2; os. Albertyńskie 13, 14, 15
 w piątek od 15.00: os. Przy Arce 5, 9, 20, 22
w sobotę od 9.30: os. Przy Arce 10, 13, 15, 17, 19
Parafia św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 zaprasza w piątek po Mszy o 18.00 na spotkanie ewangelizacyjne, którego gościem będzie Grzegorz Czerwicki. Więcej informacji na plakacie w gablocie parafialnej.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
"To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi
się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 3, 13-17)
Chrzest uważamy za autorski pomysł Pana Jezusa – za znak dany nam przez Niego. Trzeba jednak koniecznie
zauważyć, że chrzest wcześniej proponował św. Jan Chrzciciel. On nie był uczniem Pana Jezusa. On Pana Jezusa
poprzedzał. Należał do Starego Testamentu. A jednak chrzcił. Więcej nawet trzeba powiedzieć, że było żydowskim
zwyczajem w czasach Pana Jezusa, iż człowieka, który nie urodził się Żydem, ale chciał stać się Żydem, bo uwierzył
w Boga Prawdziwego zanim obrzezano, to wcześniej go chrzczono. To był znak początku drogi do pełnej przynależności do narodu wybranego. Kiedy więc Pan Jezus przychodzi do Jana, aby przyjąć chrzest św. Jan się opiera. Nie
może bowiem pojąć, że Mesjasz chce się utożsamić nie tylko ze zwykłymi ludźmi, ale zejść tak nisko, jakby nawet nie
należał do narodu wybranego, lecz był jak poganin. Oto głębia uniżenia Syna Bożego.
ks. Jerzy Czerwień
Bądźcie wolni jak orły. Co Prymas Wyszyński mówił Polakom o wolności. Bóg wierzy w Piotra. O krytyce papieża i nowych reformatorach Kościoła. Perspektywa Stanisławy. Świadectwo cudu Stanisławy Leszczyńskiej.
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

