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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 11.11.2018
9:30 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
11:00 +Legutko, Jasioscy, Szwanda R.I.P
12:30 W intencji Ojczyzny
18:00 +Marta Nowicka
Poniedziałek 12.11.2018
19:00 +Marianna Ostapiuk, R.I.P., 30 r.śm.
Wtorek 13.11.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 14.11.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 15.11.2018
19:00 W intencj ś.p. Stanisława Przedwojewskiego, R.I.P., 1 r.śm.
Piątek 16.11.2018
19:00 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Sobota 17.11.2018
17:00 Int. wolna
Niedziela 18.11.2018
9:30 O Boże błogosławieostwo dla Marii w dniu urodzin
11:00 Wojciech, o nawrócenie i mądrośd
12:30 +Czesław i Czesława (ona) – rodzice; bracia Grzegorz i Józef, R.I.P
18:00 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach

XXXII Niedziela w ciągu roku

11.11.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 12,38-44)

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych
w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na
ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezus, patrząc na ludzi rzucających pieniądze do skarbony w świątyni zauważył, że między
bogaczy, którzy „rzucali wiele”, wmieszała się pewna wdowa i wrzuciła „dwa pieniążki”. Nikt
tego nie zauważył, lecz Jezus wskazując ją uczniom powiedział: „Ta uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Bóg nie patrzy na jakośd
daru, lecz na serce i na usposobienie tego, kto dar składa. Wdowa, która z miłości ku Niemu
pozbawia się wszystkiego, co ma, daje o wiele więcej niż bogaci. Oni bowiem składają
wielkie sumy nie umniejszając zgoła swoich zasobów. Jej czyn można wyjaśnid jedynie
ogromną wiarą, jeszcze większą niż wiara niewiasty z Sarepty, nie opierała się bowiem na
obietnicy proroka, lecz jedynie na Bogu, i działała bez żadnej innej pobudki prócz tej jednej:
służenia Mu całym sercem.
O. Gabriel

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu kościoła
w sobotę 10 listopada.

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
11 listopada obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Msza św. w intencji naszej Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz. 12.30.
Z okazji Dnia Niepodległości zapraszamy po Mszy św. o godz. 12:30 na akademię
przygotowaną przez harcerzy ZHP z Dublina.
87 Szczep Polski Skautingu Irlandzkiego zaprasza na wieczornicę patriotyczną w
niedzielę 11 listopada po Mszy św. o godz 18:00 w krypcie kościoła.
MODLITWY ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI
Miesiąc listopad jest poświęcony szczególnej pamięci naszych bliskich zmarłych.
Modlitwy za zmarłych: w każdą niedzielę listopada o godz. 12.15 - w każdy piątek
listopada po Mszy Świętej wieczornej nabożeostwo za zmarłych przy figurze
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowenna Mszy św. za zmarłych podannych
w wypominkach: 1. - 02.11 o 19:00; 2. - 03.11
o 17:00; 3. - 09.11 o 19:00; 4. -11.11 o 9:30; 5. – 16.11 o 19:00; 6. – 18.11. o 18:00;
7. – 23.11 o 19:00; 8. – 24.11 o 17:00; 9. – 30.11 o 19:00.

KOLEKTA NIEDZIELNA –4.11.2018

I Kolekta
575€

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

285€

30€

65€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W zestawy kopert
rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa. Zarejestrowana Ofiara większa niż 250
euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.
UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA - ZBIÓRKA
Trwa zbiórka na ubezpieczenie naszego kościoła. Koperty na ten cel wyłozone są na stoliku przy
ŚWIATOWE
NI MŁODZIEŻY
wyściu. Na ubezpieczenie kościoła wpłynęło
w ubiegłąD
niedzielę
z ofiar w kopertach 135€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,602€.Ubezpieczenie wynosi
€10,466.40.
Zostało do zebrania: 2,864.40€.
KRAKÓW 2016
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

LISTOPADOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
Cały dochód ze sprzedaży dewocjonaliów przeznaczony jest na utrzymanie budynku naszego
kościoła. W tym miesiącu szczególnie polecamy ksiażkę Przedziwne sekrety dusz
czyśćcowych. Rozmowy siostry Emmanuel z Marią Simmą przypominają nam o tym,
że śmierd nie niszczy żadnej prawdziwej relacji. Co więcej, wiecznośd, o której naucza
Kościół, jest jak najbardziej rzeczywista. Dlatego nabożeostwa, które może stały się dla nas
pozbawionymi znaczenia przejawami dawnych tradycji, są orężem niezwykłej mocy, dzięki
której możemy nieśd pomoc duszom czyśdcowym.

PRZYGOTOWANIE DO AKTU ZAWIERZENIA SIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Zachęcamy wiernych do rozważenia zawierzenia się Maryi 8 grudnia 2018
wg Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przygotowanie do Zawierzenia
trwa 33 dni i rozpoczęło się w poniedziałek, 5 listopada 2018 Mszą Świetą
o godz.19:00. Więcej informacji na plakatach i ulotkach.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 18 listopada – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.
KURS PRZEDMAŁŻEOSKI
Najbliższy kurs przedmałżeoski w naszym duszpasterstwie odbędzie się w dniach
8-9 grudnia 2018. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w biurze
lub przez maila.

