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Księga Proroka Malachiasza [Ml]
Otwiera się przed nami ostatnia księga Starego Testamentu. Autorstwo tej
księgi jest opisane krótko: „Słowo Pana do Izraela przekazane przez Malachiasza” [Ml
1,1]. Nie wiemy nic więcej o proroku Malachiaszu. To imię nie jest wspominane nigdzie gdzie indziej na kartach Pisma Świętego. Jeśli jeszcze dodamy, że Malachiasz
oznacza „mój posłaniec” lub „mój anioł”, to można postawić tezę, że określenie Malachiasz nie jest imieniem, ale nazwą funkcji – urzędu w Izraelu. Tak też rozumie postać
Malachiasza tradycja żydowska. W tradycji tej (Talmudzie, Targumach) Malachiasz
jest utożsamiany z Ezdraszem – czyli należałoby mówić o kolejnej księdze Ezdrasza –
posłańca Bożego.
Jeśli szukamy wskazówek dotyczących czasu powstania księgi, to jej treść
wskazuje na czasy panowania perskiego w Palestynie (537-331 przed Chrystusem).
Duże podobieństwo podejmowanych problemów z tymi, które są treścią Ksiąg Aggeusza i Zachariasza każe nam sprecyzować datę powstania Księgi Malachiasza na lata
480-460 przed Chrystusem. O tle tamtych czasów już pisaliśmy, więc tylko krótko
wspomnijmy, że była to epoka, kiedy Żydzi, którzy powrócili z niewoli babilońskiej
częściowo podnieśli z gruzów święte miasto Jeruzalem i odbudowali świątynię na tyle, aby przywrócić w niej kult prawdziwego Boga. Jednak sama świątynia, jak i kult w niej sprawowany pozostawiały
wiele do życzenia. Zdarzały się nadużycia – brak konsekwencji w zachowaniu prawa. To właśnie bardzo mocno krytykuje Malachiasz. Nawołuje do szacunku dla prawa, jest on bowiem wyrazem szacunku dla samego Boga. Drugim
palącym tematem podjętym przez Malachiasza jest problem małżeństw mieszanych zawieranych przez Izraelitów.
Malachiasz uważa takie małżeństwa za zdradę narodu wybranego, gdyż prowadzą one do utraty pełnej tożsamości
narodowej i religijnej. Żydzi czy też Żydówki, którzy zawarli małżeństwo z osobą spoza narodu wybranego często
tracą wiarę i wynaradawiają się. Jeszcze bardziej temu procesowi ulegają dzieci zrodzone w małżeństwach mieszanych. Malachiasz z wielką usilnością zachęca więc do zawierania małżeństw z członkami swego narodu wiernie zachowującymi prawo dane przez Pana Boga.
Forma literacka Księgi Malachiasza jest bardzo kunsztowna. Choć napisana jest ona prozą to jednak widać
w niej wyraźnie bardzo dobre przygotowanie literackie autora – redaktora. Cała księga ma formę szeregu dysput
odbywanych przez Pana Boga ze swym narodem.
Dla nas chrześcijan szczególną wartością Księgi Malachiasza jest zapisana w niej Boża zapowiedź przyjścia
wysłannika przed nadejściem Mesjasza. Tym wysłannikiem ma być prorok Eliasz, albo też ktoś, kto będzie występował w duchu proroka Eliasza. Wiemy, że Pan Jezus sam wyjaśnił, iż tym zapowiedzianym przez Malachiasza wysłannikiem był św. Jan Chrzciciel.
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

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą, 19.01.2020
W liturgii w tym tygodniu: we wtorek św. Agnieszki; w piątek św. Franciszka Salezego; w sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
W niedzielę za tydzień Rodzina Radia Maryja zaprasza na Mszę Świętą o 17.30, która będzie ofiarowana w
intencji Kościoła, Ojca św. Franciszka, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, ich założyciela oraz ofiarodawców.
Wizyta duszpasterska – kolęda w tym tygodniu:
 w poniedziałek od 15.00: os. Przy Arce 11 (1-60); ul. Okulickiego 49, 51c, 55, 57
 we wtorek od 15.00: os. Przy Arce 11 (61-80); os. Złota Jesień 2c, 9, 10, ul. Okulickiego 51a, 51b, 53
 w środę od 15.00: ul. Okulickiego 51, 51d, 59
W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską – kolędę. Jeśli z jakiegoś powodu nie udało się nam kogoś odwiedzić, a chciałby spotkać się z księdzem, zapraszamy do zakrystii lub kancelarii aby ustalić termin odwiedzin.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę oraz te składane w kopertach i przesłane na konto. Wszystkie gromadzone w ten sposób środki są przeznaczone na inwestycje w naszym kościele.
Wychowawcy i uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 86 zapraszają na jasełka i wieczór kolęd, który odbędzie się w środę o 16.30 w naszym kościele
Tego samego dnia, w środę, Liceum Sióstr Salezjanek zaprasza na rodzinne kolędowanie o 18.00 w budynku
szkoły na os. Jagiellońskim 17.
Natomiast Szkoła Podstawowa nr 101 zaprasza na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w czwartek o
17.00. Szczegóły na plakacie.
Za tydzień przy naszym kościele będą kwestować wolontariusze zbierający fundusze na kontynuację leczenia i
rehabilitacji Moniki.

Ewangelia na dziś i na cały tydzień
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o
którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w
tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten,
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz
ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym". (J 1, 29-34)
W Piśmie Świętym nic nie jest przypadkowe. Z pewnością nie jest przypadkowe, że
Jan Chrzciciel nazywa Jezusa barankiem i mówi o Duchu Świętym, którego widział jako
gołębicę. Dlaczego baranek, dlaczego gołębica? W Izraelu baranek to było podstawowe
zwierzę ofiarne. Kiedy Jan mówi, że Jezus jest Barankiem Bożym to zapowiada, że On
będzie w ofierze. Wszystkie ofiary Starego Testamentu są ofiarami zastępczymi. Człowiek ofiaruje Panu Bogu życie baranka zamiast swojego życia. Życie baranka za swoje
życie. Tak będzie też z Jezusem. A dlaczego gołębica? To gołębica wypuszczona przez
Noego z arki znalazła pierwszy żywi liść po potopie. Duch Święty który zstąpił na Jezusa
pokazuje, że On jest tym pierwszym odrodzonym po potopie grzechu - pierwszym nowym
człowiekiem. Za nim pójdą wszyscy, którzy Mu uwierzą.
Ks. Jerzy Czerwień
Nie wszystko jedno. Rozmowa na temat ekumenizmu i zaangażowania Kościoła katolickiego. Przyjdź i bądź.
Adoracja ratuje człowieka od egoizmu. Niedzielni, połączeni, uczestniczący. Raport o stanie Kościoła w Polsce.
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

