INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

zie

3

Niedziela 16.1.2022 – 2 niedziela zwykła
9.30
11:00 +Barbara Zawidzka 1 r. śmierci
12:30 Dziękczynna za Boże prowadzenie, wszelkie łaski dla rodziny i każdą
poznaną osobę w Irlandii z prośbą o dalsze prowadzenie i opiekę
18:00
Poniedziałek 17.1.2022
19:00

Druga niedziela zwykła

Wtorek 18.1.2022

16.01.2022

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 2, 1-11)

19.00
Środa 19.1.2022
19.00

Czwartek 20.1.2022
19.00
Piątek 21.1.2022
19:00
Sobota 22.1.2022
17.00

+Stanisława , Ludwik Wierzba

Niedziela 23.1.2022 – 3 niedziela zwykła
9.30
11.00
12.30

Dziękczynna za otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieostwo i Opiekę dla
Alfredy i Edmunda Rosochackich - z okazji Jego 92 r. urodzin
+ Jacek Synakiewicz 2 m. po śmierci
+ Weronika Papis 1 r. śmierci

18.00
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

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała
do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześd stągwi
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeo, z których każda mogła
pomieścid dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I
napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody,
która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali
wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Z powodu Matki Jezusa obecnej na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus także
został zaproszony na tę uroczystośd. Wydarzenie to stanowi jeden z
momentów przełomowych w historii zbawienia i działalności Jezusa. Do tej
pory świadectwo o Nim dawały inne osoby cieszące się autorytetem: Jan
Chrzciciel czy Symeon, wskazujące Jezusa jako Mesjasza. W Kanie Jezus po
raz pierwszy objawił, Kim jest.
Nieprzypadkowo wesele jest miejscem tego ważnego zdarzenia. Uczta
weselna to uroczystośd radosna i pełna nadziei na szczęśliwą przyszłośd i nie
może na niej zabraknąd świeżo poślubionych małżonków, świadków, gości,
jedzenia i trunków rozweselających uczestników przyjęcia. Maryja zauważyła
brak wina i zwróciła się do Syna o pomoc.

19 stycznia – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa

Komentarz został przygotowany przez Klementynę Pawłowicz-Kot

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.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 23 stycznia – 13:30.

KALENDARZ LITURGICZNY
Poniedziałek, 17 stycznia 2022 Wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego,
opata
Środa, 19 stycznia 2022 Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Sebastiana
Światowe
Młodzieży
Pelczara,Dni
biskupa
Kraków
Piątek,
212016
stycznia 2022 Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy

I Kolekta
500€

II
Kolekta
215€

KOLEKTA NIEDZIELNA - 9.1.2022
Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
50€
25€

Ogrzewanie
320€

W dniu 19 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie
obowiązkowe św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji
przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do seminarium
duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia prezbiteratu. Po studiach odbytych
w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a
w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie.
Jako kapłan i profesor odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeostwem do
Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co
wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta
zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji
przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w
opinii świętości 28 marca 1924 roku.
Papież Jan Paweł II w 1991 roku zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja
2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.
https://misericors.org/19-stycznia-wspomnienie-sw-jozefa-sebastiana-pelczara-biskupa/

