INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 9.1.2022 – Niedziela Chrztu Pańskiego
3
9.30
Za dusze w czyśdcu cierpiące
11:00 O potrzebne cnoty i łaski Boże do wzrastania w świętości życia
małżeoskiego i rodzinnego dla rodziny Woroniczów
12:30 O Boże Błogosławieostwo i potrzebne łaski dla Mieszko 3 r. urodzin i Alice
7 r. urodzin
18:00
Poniedziałek 10.1.2022
Za dusze w czyśdcu cierpiące
19:00

Niedziela Chrztu Paoskiego

9.01.2022

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 3, 15-16.21-22)

Wtorek 11.1.2022
19.00
Środa 12.1.2022
19.00

Czwartek 13.1.2022
19.00 +Weronika i Maria Pieszyk i za zmarłych z rodzin Pieszyk i Janczaków
Piątek 14.1.2022
19:00

Sobota 15.1.2022
17.00

+Pavol Lison 5 r. śmierci, +Anna Lisonova

Niedziela 16.1.2022 – 2 niedziela zwykła
9.30
11.00
12.30

+Barbara Zawidzka 1 r. śmierci
Dziękczynna za Boże prowadzenie, wszelkie łaski dla rodziny i każdą
poznaną osobę w Irlandii z prośbą o dalsze prowadzenie i opiekę

18.00

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław HajkowskiSChr – 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

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązad
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem". Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby
gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w
Tobie mam upodobanie".

KOMENTARZ DO EWANGELII

Niedziela Chrztu Pańskiego

Publiczna działalnośd Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach rozpoczyna się od chrztu
w Jordanie. Do pewnego stopnia sens tego wydarzenia do dziś owiany jest tajemnicą. Nie
przestajemy dziwid się, dlaczego bezgrzeszny Jezus wziął udział w obrzędzie przeznaczonym
dla grzeszników. Tradycyjnie mówimy, że chciał przez to oczyścid i uświęcid wody Jordanu.
Chrzest jest w rzeczywistości kolejnym przejawem głębokiej miłości Boga do człowieka.
Miłośd tę Jezus Chrystus – Słowo Wcielone - objawiał przez całe swoje życie. Od chwili
poczęcia, kiedy to przyjął nędzne ludzkie ciało, poprzez narodziny w stajni i złożenie w
żłobie, przez chrzest, jak gdyby był zwykłym grzesznikiem, i wizyty w domach grzeszników i
celników, aż do śmierci na krzyżu, przeznaczonej przecież dla złoczyoców, Jezus nieustannie
pokazuje, jak ważny jest dla Niego każdy człowiek, nawet ten grzeszny i zbrukany, a może
przede wszystkim taki właśnie człowiek. I właśnie na tego solidarnego z nami Syna zstępuje
Duch Święty, a z nieba słychad głos Boga Ojca, że jest on Synem Umiłowanym. Patrząc na
otaczający nas, trudny niekiedy świat, uwikłany w grzech, pamiętajmy o tym pełnym
solidarnej miłości postępowaniu Boga.
Komentarz został przygotowany przez o. Dariusza Pielaka SVD

WAŻNE INFORMACJE

Do sakramentu Pokuty będzie można przystępowad od poniedziałku do piątku
w godz. 18:00 - 18:50; w soboty 16:00 - 16:50, w niedziele 8:45-9:20 oraz 17:00-17:50.
Spowiedź będzie nadal odbywała się w zakrystii.
MSZE ŚW. ODPRAWIANE SĄ W KOŚCIELE ŚW. AUDOEN’A WEDŁUG ROZKŁADU PRZED PANDEMIĄ. MUSIMY
PRZESTRZEGAD RZĄDOWE I DIECEZJALNE NORMY. UCHYBIENIA W TYM WZGLĘDZIE MOGĄ SKUTKOWAD
ZAMKNIĘCIEM NASZEGO KOŚCIOŁA DLA KULTU PUBLICZNEGO.

KALENDARZ LITURGiCZNY
Niedziela Chrztu Pańskiego

Światowe Dni Młodzieży
Kraków 2016

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Paoskiego (Trzech Króli)
wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On
Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus
- objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalnośd publiczną. Święto Chrztu Paoskiego
kooczy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Po raz ostatni zaśpiewamy w tym dniu
kolędy.
Ten epizod z życia Jezusa musi byd wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym
świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją
misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku
zwyczaj żydowski pozwalał występowad publicznie przed ludem i nauczad. Misja
Chrystusa została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On
Synem Bożym i ma prawo przemawiad w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą
misją wysyła.
Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest
w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania
trynitarna). Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt
ten wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo:
Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten,
nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34).

KOLEKTA NIEDZIELNA - 2.01.2021

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

Ogrzewanie

400€

240€

110€

120€

120€

Treśd tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390), który
głosił: „Chrystus daje się oświecid (ochrzcid). *...+ I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z
Nim również mogli wznieśd się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcid
samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebad w falach
wody, aby uświęcid wody Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy,
którzy w przyszłości mieli byd ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymad świętośd”.
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/217/Niedziela-Chrztu-Panskiego

