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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 05.11.2017
9.30 + Janina i Zdzisław Pogan
11.00 + Stanisław Jaczewski 2 rocz. śmierci
12.30 W int. Gabriela z ok. 1 rocz. urodzin, o potrzebne łaski
18.00 Int. wolna
Poniedziałek 06.11.2017
19:00 Mary Farmer - health
Wtorek 07.11.2017
13.15 Int. wolna
19.00 Za zmarłych podanych w wypominkach
Środa 08.11.2017
19.00 Teresa comiskey – good health + special intentions
Czwartek 09.11.2017
19.00 Int. wolna
Piątek 10.11.2017
19.00 Za zmarłych podanych w wypominkach
Sobota 11.11.2017
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieostwo z
18.00
ok. urodzin
Niedziela 12.11.2017
9.30 W int. Anny i Rafała z ok. 15 rocz. ślubu oraz o Boże
Błogosławieostwo i zdrowie dla dzieci
11.00 W int. Anety i Waldemara z ok. 11 rocz. ślubu oraz o Boże
Błogosławieostwo dla dzieci
12.30 1. W int. Ojczyzny
2. O Boże Błogosławieostwo dla Ilony
18.00 Dziękczynna z ok. 34 rocz. ślubu Marzeny i Marka
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Matei Catargiu SChr – asystent
14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XXXI Niedziela w ciągu roku

05. 11. 2017

Z niedzielnej Liturgii Słowa (Mt 23, 1-12)
Jezus przemówił do tłumów i do
swych uczniów tymi słowami: Na
katedrze Mojżesza zasiedli uczeni
w Piśmie i faryzeusze. Czyocie więc
i zachowujcie wszystko, co wam
polecą, lecz uczynków ich nie
naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary
wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami
palcem ruszyd ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w
tym celu, żeby się ludziom pokazad.
Rozszerzają swoje filakterie i
wydłużają frędzle u płaszczów.
Lubią zaszczytne miejsca na
ucztach i pierwsze krzesła w
synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich
Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywad się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy bradmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie
chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz
Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

Podtrzymując piękną tradycję, w
listopadzie modlimy się za naszych
zmarłych wypisanych na kartkach
wypominkowych. W naszej wspólnocie
modlimy się za zmarłych w następujący
sposób: w każdą niedzielę listopada o
godz. 12:15 i w każdy piątek listopada
po Mszy świętej wieczornej, podczas
nabożeostwa za zmarłych, przy figurze
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Często bardzo trudno jest przyjąd słowo, które Bóg kieruje do nas przez
ludzi. Wydaje nam się, że gdyby osobiście do nas przemówił, łatwiej
byłoby nam uwierzyd. Ale czy wtedy nie bylibyśmy w pewien sposób
przymuszeni do wiary, pozbawieni wolności wyboru? Bóg mówi do nas,
szanując naszą wolną wolę, lecz aby przyjąd Jego słowa przekazywane za
pośrednictwem człowieka, potrzebujemy łaski Bożej. Módlmy się dziś
o nią. I o wiarę, która jest darem Pana.
Ks. Jarosław Ropel

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
KRĄG BIBLIJNY

11 listopada obchodzimy rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji naszej
Ojczyzny. Zostanie ona odprawiona
12 listopada o godz. 12.30.
Z okazji Dnia Niepodległości harcerze ZHP z
Dublina zapraszają na wieczornicę
patriotyczną w sobotę, 11 listopada, po
Mszy wieczornej, w krypcie kościoła.

Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego,
które odbędzie się w środę 8 listopada po
Mszy Świętej wieczornej.
Kontynuujemy rozważania w oparciu i
Ewangelię według św. Łukasza.

KURS PRZEDMAŁŻEOSKI
Najbliższy kurs przedmałżeoski w naszym duszpasterstwie odbędzie się w
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
dniach 18-19 listopada 2017.
Zainteresowanych
prosimy się zgłaszad
bezpośrednio
u księży.
KRAKÓW
2016

Nowenna Mszy za zmarłych polecanych w wypominkach
Dni powszednie, godz. 19:00 – 02.11; 07.11; 10.11; 13.11; 16.11; 21.11
oraz 24.11
Niedziele, godz. 18:00 – 19.11 oraz 26.11

KOLEKTA POPRZEDNIEJ NIEDZIELI
I Kolekta

II Kolekta

740 €

375 €

Koperty
jednorazowe
40 €

Koperty
rejestrowane
15 €

Bóg zapłać za złożone 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.

