INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 10.01.2021
+Andrzej Cina greg. 10
Ryszard i Maria 40 r ślubu
Poniedziałek 11.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 11
2 +Marianna Smuga
Wtorek 12.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 12
2 Za Franciszka z okazji 3 r. ur i za całą rodzinę o Boże
błogosławieostwo i potrzebne łaski
Środa 13.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 13
2 Leszek Jędrzejko o Boże miłosierdzie w chorobie
Czwartek 14.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 14
2 Leszek Jędrzejko o Boże miłosierdzie w chorobie
Piątek 15.01.2021
+Andrzej Cina greg. 15
Leszek Jędrzejko o Boże miłosierdzie w chorobie
Sobota 16.01.2021
+Andrzej Cina greg. 16
Niedziela 17.01.2021
+Andrzej Cina greg. 17

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – 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

10.01.2021

Święto Chrztu Paoskiego

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 1, 7-11)

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim
Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

KOMENTARZ DO EWANGELII

Chrzest Jezusa, to Jego symboliczne zanurzenie się w wodzie, nad którą unosił się
Duch, to zanurzenie w Duchu na całe życie, to też misja chrzczenia w Duchu innych.
Jezus został napełniony Duchem Świętym i zobaczył rozwierające się nad Nim
niebo. Ważne jest, abyśmy słowo, które Pan Jezus usłyszał w momencie chrztu,
usłyszeli też jako słowo skierowane do nas, ponieważ niebo, które otworzyło się
nad Jezusem, otworzyło się też nad każdym z nas i wciąż pozostaje nad nami
otwarte. Przez posługę Jezusa, w sposób szczególny przez Jego mękę, śmierd i
zmartwychwstanie, niebo otworzyło się dla nas i staliśmy się dziedmi Bożymi. Do
każdego z nas Pan Bóg mówi tak, jak do Jezusa: jesteś Moim dzieckiem
umiłowanym i mam w tobie upodobanie. Stworzyłem cię z miłości i dla miłości,
mam plan wobec twojego życia. Chce się tobą posłużyd, chcę, żeby inni również
mogli byd Moimi dziedmi, żeby mogli doświadczyd Mojej miłości. Tak, jak Jezus
wszedł w to doświadczenie naszej zranionej grzechem ludzkiej natury, tak daje nam
w tajemnicy zjednoczenia ze Sobą wejśd w doświadczenie bycia dziedmi Bożymi i w
tym doświadczeniu wzrastad.

10 stycznia - Święto Chrztu Paoskiego

Komentarz został przygotowany przez s. M. Tomaszę Potrzebowską CSC

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 w godzinach otwarcia kościoła.

KALENDARZ LITURGiCZNY
Światowe
Dni Młodzieży
10 stycznia 2021 - Święto Chrztu Pańskiego

Kraków 2016

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest
nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania
Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego,
ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w
liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r.
ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa
Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto
Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po 6
stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i
szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii,
czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg
Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał
grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić
oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie
zrelacjonował nam św. Mateusz.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła
zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech
Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny
głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

