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Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby przedstawid Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Paoskim: «Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyd w ofierze parę
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Paoskiego. A żył w Jeruzalem człowiek
imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Paoskiego. z
natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpid z
Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco,
pozwalasz odejśd słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i
rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiad się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.
Od swego panieostwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim,
którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Paoskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Bóg pozwala rozpoznad się tym, którzy żyją w Jego obecności, którzy mają w sobie Ducha
Świętego. Świętą Rodzinę, zmierzającą do świątyni, mijały dziesiątki osób, ale żadna z nich
nie zobaczyła w Jezusie oczekiwanego Mesjasza. Tak, bez Ducha Paoskiego można minąd się
z przychodzącym Chrystusem. Rozpoznała Go tylko para starców. Poznali Go ci, którzy byli
zjednoczeni z Bogiem przez sprawiedliwośd, pobożnośd, modlitwę i posty.
Zapytajmy dziś samych siebie: czy przychodząc do świątyni dostrzegamy Jezusa? Po co
przychodzimy do kościoła? Czy nasza obecnośd w tym miejscu jest naprawdę podyktowana
wiarą i miłością wobec Boga? A może przychodzimy tylko po to, by wypełnid prawo, którego
nie rozumiemy, może jedynie z nawyku lub tradycji? Czy w białej Hostii naprawdę widzimy
swojego Zbawiciela? Dziś wielu z nas nie dostrzega ani nie szuka w Jezusie światła, nie umie
cieszyd się z Jego obecności i łaskawości w świecie. Ziemia znów staje się pogaoska, a my
razem z nią. Częściej skłaniamy się ku bożkom, niż ku prawdziwemu i jedynemu Bogu.
Tworzymy własne wizje życia, postępowania i rodziny. Nawet Boga chcemy „przekształcid”
na swój obraz. Zapominamy, że bez Niego daleko nie zajdziemy. Tylko z Nim możemy
wzrastad w mądrości i łasce. Tylko w Bogu możemy nabierad mocy na trudy życia. Takiego
prowadzenia i wsparcia próżno szukad gdzie indziej.

1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i
Światowy Dzień Pokoju

Komentarz został przygotowany przez Agnieszkę Wawryniuk
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25.12.2020 – UROCZYSTOŚD BOŻEGO NARODZENIA
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II Kolekta
Ubezpieczenie
kościoła
95 €
1065 €
450€

WAŻNE INFORMACJE
W związku z decyzją Rządu Republiki Irlandii nie będzie publicznych Mszy
Świętych i Nabożeostw. Kościół będzie otwarty na prywatną modlitwę:
od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 19:30, w sobotę od 16:00 do
18:30,
w niedzielę od 9:30 do 12:00 i od 17:00 do 18:30.
Światowe Dni Młodzieży
Będziemy sprawowali Msze Święte prywatnie. Wszystkie zamówione intencje
Kraków
2016 według wyznaczonych dni. Jest możliwośd zamawiania
zostaną
odprawione
intencji na najbliższy czas przez telefon 087 239 3235 lub e-mail biuro@koscioldublin.pl. Spowiedź odbywa się w zakrystii w godzinach otwarcia kościoła.
KALENDARZ LITURGUCZNY
28 grudnia - Świętych Młodziaków, męczenników
1 stycznia 2021- Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystośd)

1 stycznia - w ostatni dzieo oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzieo nowego roku
kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystośd Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Boskie macierzyostwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają
wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyostwa
wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcid 1500. rocznicę
Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł "Theotokos" (Bogarodzica).
Jako datę święta papież wyznaczył dzieo 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r.
święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. "święto nakazane" czyli związane z
obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzieo
oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i
Boskim Macierzyostwie Maryi.
Chod prawda o Boskim Macierzyostwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. oraz
najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na
ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i
dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby byd rodzicielką tylko Chrystusa-człowieka,
natomiast nie Chrystusa-Boga. Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 r. na soborze w Efezie,
którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie
natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej
Rodzicielki.
W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzieo papież
corocznie kieruje do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest
fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieostwem Bożym: "Niech cię Pan błogosławi i
strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci
ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6,24-26).

