INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 13.12 .2020 – III Niedziela Adwentu
9:30 +Zofia
11:00 Grażyna Galk o łaskę zdrowia
12:30 +Agnieszka Jakimiak greg. 14
18:00 Za wszystkich kapłanów posługujących w Zakonie Towarzystwa
Chrystusowego o odwagę, mądrośd i świętośd
Poniedziałek 14.12.2020
1 Dziękczynna
19:00
2 +Agnieszka Jakimiak greg. 15
Wtorek 15.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg.16
19:00
2 +Marcin
Środa 16.12.2020
19:00 +Agnieszka Jakimiak greg. 17
Czwartek 17.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 18
19:00
2 Za Katarzynę o łaskę silnej wiary, nadziei i miłości w chorobie
Piątek 18.12.2020
1+Agnieszka Jakimiak greg. 19
19:00
2 Dziękczynna
Sobota 19.12.2020
1 +Piotr Pietraszek
17:00
2 +Agnieszka Jakimiak greg.20
Niedziela 20.12.2020 –IV Niedziela Adwentu
9:30 Za ks. Natanka
11:00 +Agnieszka Jakimiak greg. 20
12:30 W intencji członków Straży św. Audoena
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

III niedziela Adwentu

13.12.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 1, 6-8. 19-28)

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyd o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyd o światłości. Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty
jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali
go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?"
Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dad odpowiedź tym,
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos wołającego na
pustyni: Prostujcie drogę Paoską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród
faryzeuszów. i zaczęli go pytad, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem
godzien odwiązad rzemyka u Jego sandała".Działo się to w Betanii, po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W dzisiejszej ewangelii wybrzmiewa bardzo głośno misja, jaką ma do wypełnienia
Jan Chrzciciel. Kilkakrotnie pojawia się słowo „zaświadczyd” – właśnie takie zadanie zostało
powierzone Janowi. Miał głosid wypełnienie się obietnicy – przyjście Mesjasza. Jan Chrzciciel
był prawdomówny. Powiedział do kapłanów i lewitów, że nie jest Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem. Znał swoją tożsamośd, wiedział, od kogo pochodzi i dokąd zmierza. Jego
słowa: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązad rzemyka u Jego sandała”, wskazują na ogromną pokorę i pewnośd
życiowego powołania.A czy Ty wiesz, do czego zaprasza Cię i wzywa Pan Bóg?

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.

Komentarz został przygotowany przez Aleksandrę Mordel

Kim jestem, a kim nie?
Niedziela Gaudete – Niedziela Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący
Pan jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości,
której świat dad nie może. To świadomośd własnej tożsamości i misji. Jan wie, kim jest w
oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw
trzykrotnie zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im bardziej
będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym więcej radości będzie nam towarzyszyło w
codzienności.Jezu, pragnę odkrywad, kim jestem w Twoich oczach, aby móc innych
prowadzid ku Tobie.Ewangelia 2020. Słowo na każdy dzieo, Edycja św. Pawła

Kolekta Niedzielna - 6.12.2020
I Kolekta
750€

II Kolekta
285€

Koperty
jednorazowe
70€

Koperty
rejestrowane
210€

Ogrzewanie
200€
Ubezpieczenie
45€

KALENDARZ LITURGUCZNY
14 gru, pon – wspomnienie św. Jan od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

ZBIÓRKA GWIAZD BETLEJEMSKICH
Światowe Dni Młodzieży
Rozpoczęliśmy zbiórkę kwiatów doniczkowych do dekoracji naszego kościoła na
Kraków
2016
Święta
Bożego Narodzenia.
Gwiazdy betlejemskie można zostawiad w zakrystii lub
przy ołtarzu Matki Bożejza balaskami.Z góry serdecznie dziękujemy za te dary!
PRZYGOTOWANIE KOŚCIOŁA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Serdecznie prosimy wiernych o pomoc w przygotowaniu naszej świątyni
na Święta Bożego Narodzenia. W sobotę, 19 grudnia o godz. 10:00
będziemy ustawiad żłóbek, choinki oraz inne dekoracje.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!

III NIEDZIELA ADWENTU
III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą
radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni
w roku, kiedy kapłan sprawuje liturgię w szatach koloru różowego.
Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in Domino
semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są
radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa fiolet
powstał ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to
co cielesne; fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i
czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i
tego co ludzkie. Wyjątkiem jest właśnie III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”.
Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym
samym bliskośd Bożego Narodzenia.
Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo
postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny
radosny akcent Adwentu. Teraz, gdy Adwent nie jest już obchodzony jako czas pokutny
barwa różowa ukazuje kulminacyjny punkt tego okresu, a tym samym stając się znakiem
bliskiej już radości z narodzenia Chrystusa.
Drugim dniem, kiedy używa się koloru różowego w liturgii jest IV Niedziela Wlk. Postu
„Laetare Ierusalem” – „Raduj się Jerozolimo”.
„Trzeba cieszyd się małymi rzeczami. Właściwie wszystkim. Wszystko jest ode Mnie dla
twojego dobra. Wszystko cię prowadzi do zjednoczenia ze Mną. Ja jestem radością twoją
ukrytą w twej duszy. Szukaj Mnie i pragnij, aby radośd twoja była pełna. Ucz się
odnajdywad Mnie w ludziach i raduj się nimi. Tak bardzo troszczę się o ciebie, tak
wychodzę na przeciw twoim pragnieniom. Dlaczego nie ma w tobie radości?“
A. Lenczewska, Świadectwo, 524

