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W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on woład:
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubid. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targad i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieśd o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Czy nas jeszcze zaskakuje Ewangelia? Czy raczej znamy ją już na pamięd, już się
niczego po nauce Pana Jezusa nie spodziewamy? A może trzeba raczej zapytad siebie – co
zrobid, żeby słowo Boże nas naprawdę zdumiało, przemieniło?
Człowiek opętany, który przebywał wtedy w synagodze, pyta Jezusa w formie zarzutu "czego chcesz od nas?", dosłownie - "Co nam i Tobie?". A nam i Jezusowi jest to, że On,
odwieczny Bóg, stał się człowiekiem, i w pewien sposób zjednoczył się z każdym
człowiekiem (por. Sobór Watykaoski II, Gaudium et spes, 22). Jezus Chrystus poprzez
Wcielenie chciał się zjednoczyd właśnie ze mną! I to jest możliwe, jeśli tylko poddam się
przemieniającej mocy Jego Ewangelii, temu Słowu, które nie jest jedynie jakąś doktryną, ale
które ma moc działad w ludzkich sercach, które ma moc wypędzad demony. To bardzo
wymowne, że pierwszy publiczny znak Pana Jezusa, zaraz po powołaniu apostołów, to
właśnie egzorcyzm, i to w synagodze. Jezus zapowiada tym samym cel swojej misji, dla
którego przyszedł na ziemię – On przez swoją Mękę, Śmierd i Zmartwychwstanie pokona
szatana, zwycięży grzech.
Żeby na nowo zaskoczyła nas Ewangelia, potrzebujemy zatem byd nie tylko biernymi
słuchaczami słowa Bożego, ale ożywid naszą relację z Tym, który jest Słowem Wcielonym. I o
to trzeba prosid pokornie i gorliwie Ducha Świętego. Inaczej grozi nam to, że pomimo
regularnych praktyk religijnych i sakramentalnych, będziemy się w rzeczywistości
dystansowad od mocy Jezusa, żyjąc w obawie, że On naprawdę może coś w naszym życiu
zmienid.
Ojcowie pustyni uczą, że recytowanie z pamięci fragmentów słowa Bożego, chociażby
psalmów, jest szczególnym rodzajem modlitwy, która oczyszcza serce ze zła. Nasza
cierpliwa, codzienna lektura Pisma Świętego, połączona z modlitwą, stopniowo przemienia
nasze serce i pogłębia naszą relację z Chrystusem – warto zatem, oprócz medytacji
codziennej Ewangelii, po prostu czytad Pismo Święte, rozdział po rozdziale. W słowie Bożym
jest ogromna moc – dla dzieci Kościoła jest ono "umocnieniem wiary, pokarmem duszy,
czystym i trwałym źródłem życia duchowego” (KKK 131).
Komentarz został przygotowany przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD

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
Kraków
2016
według wyznaczonych dni. Jest możliwośd zamawiania intencji na najbliższy czas przez telefon 087
239 3235 lub e-mail biuro@kosciol-dublin.pl. Spowiedź odbywa się w zakrystii w godzinach otwarcia
kościoła.

Światowe Dni Młodzieży

KALENDARZ LITURGiCZNY

02 lutego 2021 - Święto ofiarowania Pańskiego

Święto ofiarowania Pańskiego

2 lutego obchodzone jest w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Bardzo pięknie o tym święcie pisze Anselm Grün mnich benedyktyński: "Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć
Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele między Bogiem i człowiekiem
odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej świątyni zamku
naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze świecami. Na
rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan
święci świece i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła.
Jest to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i
rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i jeszcze nie wyzwolone".

Świętowanie
Liturgia święta Ofiarowania Paoskiego nosi cechę uroczystości oraz radości z powodu
pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary, bowiem przychodzi On i
do świątyni, aby byd złożonym w ofierze. Kościół wspominając to wydarzenie zaprasza nas
wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem w domu Bożym, gdzie możemy Go odnaleźd
w sprawowanej Eucharystii i uczcid swego Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości,
podobnych do wiary i miłości Symeona i Anny i przyjąd Go do serca. Takie znaczenie ma
procesja z gromnicami: iśd na spotkanie z Chrystusem - Światłością świata, z zapalonym
światłem życia chrześcijaoskiego.
W święto Ofiarowania Paoskiego wszyscy: zakonnice i zakonnicy, pustelnicy i świeccy
konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu i wdowy konsekrowane, obchodzą w tym roku już
po raz siódmy Dzieo Życia Konsekrowanego.
https://www.niedziela.pl/artykul/11728/nd/Swieto-Ofiarowania-Panskiego

