INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 6.12 .2020 – I Niedziela Adwentu
9:30 +Agnieszka Jakimiak greg. 7
11:00 +Szczepan
12:30 Za Pawła, Marzenę, Oliwie i Wiktorie o Boże Błogosławieostwo i
opiekę NMP
18:00 +Sebastian Ślusarczyk
Poniedziałek 7.12.2020
1 Za kapłanów o mądrośd, świętośd i odwagę
19:00
2 +Agnieszka Jakimiak greg. 8
Wtorek 8.12.2020
13:15 St. Anne’s Family
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 9
19:00 2 W intencji zawierzających się Jezusowi przez ręce Maryi w 2020 r
oraz wszystkich odnawiających Zawierzenie z 2018 i 2019
Środa 9.12.2020
19:00 +Agnieszka Jakimiak greg. 10
Czwartek 10.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 11
19:00
2 Darek Dugacz
Piątek 11.12.2020
1+Agnieszka Jakimiak greg. 12
19:00
2 Dziękczynna
Sobota 12.12.2020
1 Margaretka
17:00
2 +Agnieszka Jakimiak greg. 13
Niedziela 13.12.2020 –II Niedziela Adwentu
9:30 Int. wolna
11:00 Int. wolna
12:30 +Agnieszka
18:00 Int. wolna
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 3235
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

II niedziela Adwentu

6.12.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 1, 1-8)

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u
proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłaoca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina
oraz wszyscy mieszkaocy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece
Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a żywił się szaraoczą i miodem leśnym. i tak głosił:
"idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązad rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcid
was będzie Duchem Świętym".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Nasze przygotowanie na przyjęcie Obietnicy jest niezwykle istotne. Mówi
nam o tym i pokazuje to swoim życiem Jan Chrzciciel, nawiązując do Proroka
Izajasza. Prostujcie ścieżki dla Boga, bo wyniosłośd do niczego dobrego nas nie
zaprowadzi. Pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, wyrzuciła z raju pierwszych
rodziców, dlatego Jan głosi chrzest nawrócenia. Jest to chrzest pokory, kiedy
człowiek przyznaje się i pragnie obmycia. Takim chrztem jest sakrament pokuty i
pojednania, bo w nim wyrównujemy nasze pagórki pychy na przyjście Boga, który
jest pokorny.Komentarz został przygotowany przez s. Faustynę Aleksandrowicz CSFN

KALENDARZ LITURGICZNY
7 grudnia, pon – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, wt – Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
11 grudnia, pt – św. Damazego I, papieża
12 grudnia, sob – Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe
CAŁKOWITE ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCĘ MARYI – 8 GRUDNIA 2020
Wszystkich zawierzających się Jezusowi przez ręce Maryi wg Ludwika de Montfort
w 2020 oraz wszystkich zawierzonych w 2018 oraz 2019 zapraszamy w uroczystośd
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Mszę Świętą o godz. 19:00.
ZBIÓRKA GWIAZD BETLEJEMSKICH
Od niedzieli 6 grudnia rozpoczynamy zbiórkę kwiatów doniczkowych do dekoracji
naszego kościoła na święta Bożego Narodzenia. Gwiazdy betlejemskie można
zostawiad w zakrystii lub za balaskami po prawej stronie przy ołtarzu Matki Bożej.
PACZUSZKA DLA MALUSZKA – AKCJA FUNDACJI MAŁYCH STÓPEK
Fundacja Małych Stópek przyczyniła się do uratowania życia kilkudziesięciu dzieci, którym zapewnia
wsparcie materialne przez pierwszy rok życia. Czy w grudniu pozostawimy je bez świątecznego
prezentu? Paczuszka dla Maluszka to akcja, podczas której zbierane są i przygotowywane z
ofiarowanych Fundacji darów świąteczne prezenty dla dzieci, które zostały uratowane od aborcji.
Potrzebne są przede wszystkim artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane,
kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, ale również artykuły dla mam. Z przekazanych artykułów
Fundacja przygotowuje świąteczne paczuszki, które na święta przekazuje dzieciom, którymi się
opiekuje. Można włączyd się w akcję na trzy sposoby:1. samodzielnie sporządzid paczkę za ok. 100 zł,
którą
w Paostwa
imieniu Fundacja ofiaruje maleostwu i jego mamie2. dostarczydFundacji
Kraków
2016
niespakowane artykuły higieniczne dla niemowląt z których zespół Fundacji samodzielnie przygotuje
świąteczny prezent3. przesład na konto fundacji 100 zł łub wielokrotnośd tej kwoty (tytułem
DAROWIZNA), a Fundacjadzięki temu sporządzi paczkę dla maluszka
https://dlazycia.info/akcje/paczuszka-dla-maluszka/

Światowe Dni Młodzieży

ADWENT
Adwent (łac. adventus – przyjście) okres liturgiczny
trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej
Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24
grudnia. Okres przypominający oczekiwanie na powtórne
przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas
poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia,
narodzin Chrystusa.„Adwent - czas przyozdabiania twej
duszy, abym mógł w niej znaleźd przytulne gniazdo
wymoszczone twym oddaniem i bym znalazł życiodajną
miłośd pozwalającą Mi żyd i rozwijad się w tobie.“A.
Lenczewska, Słowo Pouczenia

2 NIEDZIELA ADWENTU – ODWAGA NAWRÓCENIA
Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy
Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych:
„Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzm jego życia z Bogiem pociągnął wielu do przemiany
życia. Także my, podejmując osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia, stajemy
się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, że warto żyd według
wartości ewangelicznych. Żyjąc blisko Boga, można byd człowiekiem wiernym, dobrym,
prawdziwym, a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i spełnionym.
UROCZYSTOŚD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 8 GRUDNIA
8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ( z łac. Immaculata Conceptio Beatæ
Virginis Mariæ ) został ogłoszony w Kościele katolickim przez Piusa IX 8 grudnia 1854 roku.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana
od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech
pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została
zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.
Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa
Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku
początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na
ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn
Boży w swoim człowieczeostwie również nie był dotknięty grzechem.

