INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 17.01.2021
+Andrzej Cina greg. 17
Martin o łaskę zdrowia, opiekę NMP i opatrznośd Bożą oraz wiarę
Poniedziałek 18.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 18
2 Katarzyna o łaskę wiary, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę
NMP
Wtorek 19.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 19
2 Keith o łaskę wiary, zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę
NMP i dla całej rodziny
Środa 20.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 20
2 Lili 5 rocznica urodzin o Boże błogosławieostwo
Czwartek 21.01.2021
1 +Andrzej Cina greg. 21
Piątek 22.01.2021
+Andrzej Cina greg. 22

17.01.2021

Druga Niedziela zwykła
NIEDZIELNA EWANGELIA (J 1,35-42)

Sobota 23.01.2021
+Andrzej Cina greg. 23
Niedziela 24.01.2021
+Andrzej Cina greg. 24

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

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
„Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus
zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i
tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał
najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I
przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon,
syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Fragment Ewangelii opisuje powołanie pierwszych uczniów, którzy wcześniej
byli uczniami Jana Chrzciciela. Są oni pierwszymi przygotowanymi przez Jana
Chrzciciela, którzy odpowiadają na jego wołanie do nawrócenia i
przygotowania drogi Panu. Najpiękniejszym owocem przemiany życia jest
przyjęcie Chrystusa, pójście za Nim i naśladowanie Go. Świadectwo Jana
Chrzciciela wskazuje na oczekiwanego Baranka, który prawdziwie wyzwala
świat z jego grzechów. Nawołuje do zrobienia rachunku sumienia i szczerej
skruchy, by przyjąd dar Bożego miłosierdzia w Jezusie. Pierwsi Apostołowie,
którzy pragną podążad za Jezusem, na początku swej drogi słyszą pytanie
Jezusa: „Czego szukacie?”. Pytanie staje się możliwością konfrontacji z
samym sobą, wejrzeniem we własne sumienie, by odkryd intencje i zamiary
podążania za Jezusem. Pytanie postawione Jezusowi: „Nauczycielu, gdzie
mieszkasz?”, jest gorącym pragnieniem spotkania z Jezusem i poznania Jego
nauczania. Jezus kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie”, by
weszli w relację z Nim w pełnej wolności oraz nieustannie przebywali w Jego
bliskości.
Komentarz został przygotowany przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego

Wszystko o sakramentach
Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę
Bożą.
Łaski Boże spływają z nieprzebranego źródła miłosierdzia Bożego na nas jak gdyby siedmioma strumieniami.
Strumieniami tymi to Sakramenty, które Pan Jezus ustanowił dla zbawienia duszy.
Sakramentów świętych jest siedem:
1) Chrzest,
2) Bierzmowanie,
3) Najświętszy Sakrament,
4) Pokuta,
5) Namaszczenie Chorych,
6) Kapłaostwo,
7) Małżeostwo.
Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę
Bożą. W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny, widzialny. Po wniebowstąpieniu
Chrystusa to, „co widzialne było w naszym Zbawicielu przeszło w Sakramenty" (Leon Wielki). Sakramenty
uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierd i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłośd do człowieka, który
może tej miłości uwierzyd lub ją odrzucid.
Celem Sakramentów jest uświęcenie człowieka.

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@kosciolŚwiatowe
Dni wMłodzieży
dublin.pl. Spowiedź odbywa
się w zakrystii
godzinach otwarcia kościoła.

Kraków 2016

W każdym Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Panem Jezusem, bo On „obecny jest mocą swoją w
Sakramentach”
Kościół katolicki otrzymał od Pana Jezusa władzę udzielania ludziom Sakramentów świętych, jako jedno z
najświętszych i najważniejszych zadao. Nie może oczywiście ustanawiad nowych Sakramentów, ale może
ustanawiad dodatkowe obrzędy czyli ceremonie, aby ludzie lepiej zrozumieli znaczenie Sakramentów i aby je
otaczali większą czcią. Takie zmiany obrzędów mają miejsce także w naszych czasach.
Sakramenty: Chrztu i Pokuty są na to ustanowione przez Pana Jezusa, by udzielały łaski uświęcającej
ludziom, którzy jej dotąd nie mieli, albo, którzy ją utracili przez grzech ciężki. Pozostałe Sakramenty należy
przyjmowad w stanie łaski uświęcającej czyli bez grzechu ciężkiego.
Trzy Sakramenty, to jest: Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaostwo, można przyjąd tylko raz w życiu. Zostawiają
one bowiem na duszy przyjmującego znamię, czyli znak niezatarty. Inne Sakramenty nie wyciskają tego
znamienia, dlatego można je przyjmowad więcej razy w życiu. Przyjęcie każdego Sakramentu wymaga
odpowiedniego przygotowania.
Im lepiej i gorliwiej przygotowujemy się do przyjęcia Sakramentów, tym obfitsze łaski otrzymamy od Boga.
Kto zaś przystępuje do Sakramentów świętych ze świadomością grzechu ciężkiego, nie tylko nie otrzymuje
żadnych łask, ale popełnia ciężki grzech świętokradztwa.
Najprościej:
Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. W każdym
Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Panem Jezusem.
źródło: https://kosciol.wiara.pl/doc/489481.Wszystko-o-sakramentach

