INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 21.02.2021
Zbigniew Szlachta 40 r. urodzin o Boże błogosławieostwo i łaskę
zdrowia na kolejne lata, aby poprzez małżeostwo i ojcowstwo
wzrastał w drodze do świętości

Poniedziałek 22.02.2021
1 rez
2 O Błogosławieostwo
Wtorek 23.02.2021
1 +Teofila Kowalczyk 10 r. śm
2 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Środa 24.02.2021
Paweł i Emilia o Boże błogosławieostwo, prowadzenie oraz
wszelkie potrzebne łaski dla Rodziny Wajdów

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
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NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 1,12-15)

Czwartek 25.02.2021
+ Marek, + Filomina
Piątek 26.02.2021

Sobota 27.02.2021

Niedziela 28.02.2021
Marcin Cackowski o zdrowie i Boże błogosławieostwo, opiekę
NMP dla całej rodziny

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

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na
pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie
zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezus, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela i przed podjęciem publicznej działalności,
udaje się na pustynię, aby tam modlid się i pościd przez czterdzieści dni. W ten sposób,
obcując jedynie z Ojcem, przygotowuje się do tego, by spełnid jak najlepiej misję, którą od
Niego otrzymał. Wiemy dobrze, że podczas tego postu szatan próbował swoich sił, chcąc
złamad Syna Bożego, jednak poniósł klęskę. Marek w swym opisie 40-dniowego postu
Jezusa zwraca jednak uwagę na pewien istotny szczegół. Pisze bowiem, że Jezus był na
pustyni „ze zwierzętami”. Chodzi tu zapewne o dzikie zwierzęta zamieszkujące pustynię.
Jezus swoim pojawieniem się, przyjęciem misji zbawczej, przywraca równowagę w świecie
przyrody i w jego relacji z człowiekiem. Ta pierwotna harmonia została zaburzona już w raju
przez grzech pierworodny. Jak ważne jest życie człowieka w zgodzie z naturą pokazał
również Bóg, każąc Noemu zabrad na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, aby mogły
na nowo zapełnid odnowioną przez potop ziemię. Ewangelista wzmiankuje także, że
podczas tego pobytu na pustyni Jezusowi usługiwali aniołowie. Fakt ten nie powinien nas
dziwid, gdyż wynika to naturalnie z pochodzenia Jezusa. Ponadto, w takich okolicznościach
przyrody, jakie stanowiła pustynia, istniało małe prawdopodobieostwo pojawienia się
jakichkolwiek świadków i wyjścia na jaw sekretu mesjaoskiego.
Po czterdziestu dniach postu Jezus wrócił do Galilei. Było to już po uwięzieniu Jana
Chrzciciela. Jezus jakby automatycznie podejmuje jego działania, czyli zaczyna wzywad do
nawrócenia ze względu na zbliżające się królestwo Boże; Jan bowiem wcześniej udzielał tzw.
chrztu nawrócenia. Jezus wskazuje od razu dalszą drogę po nawróceniu: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię!” (1,15).
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Komentarz został przygotowany przez Rafała Mińkowskiego kleryk dr Joannę Jaromin

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 eŚwiatowe
Dni
Młodzieży
mail biuro@kosciol-dublin.pl. Spowiedź odbywa się w zakrystii w
Kraków 2016
godzinach otwarcia kościoła.
KALENDARZ LITURGiCZNY

Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra,
wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały
Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron
(katedra), na którym miał zasiadad św. Piotr (…) Drogocenna relikwia składa się
jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi
płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec
Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie
katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w
osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z
jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił
ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla wiernych Kościoła okazania
następcom św. Piotra wyrazu czci.
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