INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 3.01.2021
+Andrzej Cina greg. 3
+Domicela Żmijewska
Poniedziałek 4.01.2021
+Andrzej Cina greg. 4
Wtorek 5.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 5
2 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Środa 6.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 6
2 Leszek Jędrzejko
Czwartek 7.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 7
2 O Boże błogosławieostwo dla wszystkich, którzy modlą się i
opiekują Leszkiem
Piątek 8.01.2021
+Andrzej Cina greg. 8

Druga Niedziela po Narodzeniu Paoskim

3.01.2021

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 1,1-18)

Sobota 9.01.2021
+Andrzej Cina greg. 9
Niedziela 10.01.2021
+Andrzej Cina greg. 10
Ryszard i Maria 40 r ślubu

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor oraz 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

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było
życie, a życie było światłością ludzi, a światłośd w ciemności świeci i ciemnośd jej nie ogarnęła.
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
/posłanym/, aby zaświadczyd o światłości. Była światłośd prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz
świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziedmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno
woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po
łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/
pouczył.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Pierwsze słowa prologu Ewangelii według św. Jana kojarzą się z początkiem Biblii – z Księgą
Rodzaju, która opisuje wyprowadzenie świata i człowieka z chaosu, nicości, pustki. Księga
Rodzaju ukazuje porządek i piękno świata, święty Jan zaś otwiera dla nas całą głębię życia
Bożego. W prologu jest mowa o tym, co było u Boga i w Nim. Autor nie używa imienia
Jezusa Chrystusa, nawet w tych fragmentach, które mówią o Jego historycznej działalności.
Święty Jan pisze o Słowie, które istniało, zanim świat zaistniał, zanim czas się nie rozpoczął i
opisuje relacje, jakie Słowo nawiązuje z Bogiem, światem i ludźmi.
Relacja Słowa do Boga jest ponadczasowa, zażyła, i zakłada pełną równośd, dlatego może
objawiad ludziom Bożą chwałę. Ma charakter objawiająco - zbawczy. Słowo jest
pośrednikiem stworzenia, życiem, światłem. Dzięki przyjęciu Słowa stajemy się dziedmi
Boga. Tak naprawdę to Słowo przenika całą historię zbawienia i nadaje jej zamierzony przez
Boga Ojca sens. Ono wzbudza i utwierdza naszą wiarę. Bóg - Stwórca staje się Bogiem –
Odkupicielem w swoim Synu.
Pan Bóg wyprowadza ludzi z chaosu grzechu, jakby stwarzał ich na nowo. Daje życie, ale
chodzi tu nie o życie naturalne, lecz nadprzyrodzone, które przez Słowo staje się udziałem
wszystkich wierzących. Jezus przyszedł i wciąż przychodzi do swojej własności, ale ludzie
przywłaszczają sobie wszystko, a Jego – największy Dar, odrzucają. Tym zaś, którzy Go
przyjmują, daje o wiele więcej, niż mogą sobie wyobrazid.
Jest we mnie ta „struktura poznawcza”, to podobieostwo do Boga, dzięki której mogę dzieo
po dniu, chwila po chwili coraz bardziej przemieniad swoją postawę względem miłującego
mnie Boga. Jeśli poznam i przyjmę Słowo, otrzymam moc, by stad się dzieckiem Boga.
Komentarz został przygotowany przez Elżbietę Marek

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.
Będziemy sprawowali Msze Święte prywatnie. Wszystkie zamówione intencje
zostaną odprawione według wyznaczonych dni. Jest możliwośd zamawiania
intencji na najbliższy czas przez telefon 087 239 3235 lub e-mail biuro@koscioldublin.pl. Spowiedź odbywa
się w zakrystii
godzinach otwarcia kościoła.
Światowe
Dni wMłodzieży

Kraków 2016
KALENDARZ LITURGiCZNY

06 stycznia 2021 - Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego

Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w
tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III w. Sto lat
później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech
Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na
Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził
Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako
uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na
Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od
Bożego Narodzenia).
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św.
Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed
Bogiem Wcielonym.
W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon magówmędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc
kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego mędrcy, aby oddać
cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu
prawdy o świecie i człowieku. W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański,
całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach
przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon.
Ewangelia św. Mateusza nie mówi o Królach, lecz o Magach lub - według innych tłumaczeń Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo
narodzonego króla żydowskiego: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę".

