INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 08.10.2017
9.30
W int. Heleny i Adama Muzyk z ok 40 rocz. ślubu –int. od dzieci
11.00
O Boże Błogosławieństwo dla Eweliny i Sylwestra z okazji 1 rocz.
ślubu
12.30
O Boże Błogosławieństwo dla Agnieszki i Mariusza z okzji 17 rocz.
ślubu oraz w int Nikodema z ok. 8 ur.
18.00
+ Adolf, Regina i Zbigniew Kasperowicz oraz + Józef, Paweł, Zofia
Brylewicz
Poniedziałek 09.10.2017
19:00
Int. wolna
Wtorek 10.10.2017
13.15
W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19:00
Int. wolna
Środa 11.10.2017
O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i zdrowie dla dziecka oraz o
19.00
Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla całej rodziny
Czwartek 12.10.2017
19.00
Int. wolna
Piątek 13.10.2017
19:00
+ Krystyna Dzięglewska w 20 rocz. śmierci
Sobota 14.10.2017
18:00
Int. wolna
Niedziela 15.10.2017
9.30
+ Lech Zając w 14 rocz. śmierci
11.00
O Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla rodziny
Kowalczyk
12.30
W int. dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych.
18.00
W int. syna Dariusza z ok. 39 rocz ur. z prośbą o potrzebne łaski i
Boże Błogosławieństwo.
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Łukasz Przewieślik SChr- asystent,
ks. Matei Catargiu – asystent
14 High Street; Dublin 8
Telefon biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XXVII niedziela w ciągu roku
Z niedzielnej Ewangelii – Mt 21,33-43

08.10.2017
Jezus powiedział do arcykapłanów i
starszych ludu: Posłuchajcie innej
przypowieści! Był pewien gospodarz,
który założył winnicę. Otoczył ją
murem, wykopał w niej tłocznię,
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w
dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje
sługi do rolników, by odebrali plon
jemu należny. Ale rolnicy chwycili

jego sługi i jednego obili, drugiego
zabili, trzeciego zaś ukamienowali.
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za
pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał
do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy
zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a
posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli
Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom,
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze.

KOMENTARZ DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
MIESIĄC RÓŻAŃCOWY U ŚW. AUDOEN’A

Miłosierny Bóg dba o nas, ofiarowując każdemu dary potrzebne dla życia
doczesnego i wiecznego. O nic nie musimy się zbytnio troszczyć. Jeśli ufamy
Bogu, Jego pokój napełnia nasze myśli i serca. Musimy jednak być czujni,
byśmy nie stali się podobni do winnicy, która pomimo starań gospodarza
wydała cierpkie jagody. Albo do niewdzięcznych i przewrotnych rolników,
lekceważących swego Pana. Z wdzięcznością przyjmijmy dziś Chrystusa, który
przychodzi do nas, aby nas odnowić i nakarmić swoim słowem i Ciałem.

Trwa październik, miesiąc poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie, Królowej
Różańca
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe
każdego dnia po mszy świętej, przy figurze
Matki Bożej.

Małgorzata Durnowska

SCHOLA DOROSŁYCH

8 – LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU KONICZYNA

Od niedzieli 3 września na Mszę św. o
godz. 18.00 wróciła po przerwie
wakacyjnej nasz schola dorosłych.
Pod kierownictwem pani Magdy
kontynuujemy wspólne śpiewanie.
Próby w każdą niedzielę o godz. 17.00 w
kościele.

15 Października w Liberty Hall Theatre odbędzie sie koncert z okazji 8-lecia
działalności Zespołu „Koniczyna”. Uprzejmie informujemy, że po Mszy św.
bedzie możliwość zakupu biletów na Koncert Zespołu “Koniczyna”. Gościnnie
wystąpi również Grupa Folklorystyczna Pokolenia z Polski oraz grupa tańca
irlandzkiego z Tara Dance Academy.
Koncert odbędzie się w niedzielę 15. Pażdziernika o godz. 16:30 w Liberty Hall
Theatre (przy SIPTU).
Ceny biletów to: Dorosły - €15; Dziecko (do 12 r.ż.) - €8
Bilety dostępne również na Eventbrite lub www.polishfolkgroup.ie

KOLEKTA NIEDZIELNA - 01.10.2017
I Kolekta

II Kolekta

590€

275€

Koperty
jednorazowe
45€

Koperty
rejestrowane
20€

Bóg zapłać

Bóg zapłać 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 zaopatrzyć się w biurze duszpasterstwa.
250€ w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegać się o dodatkowe 20% od
Revenue.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła.
W sobotę 14 października Zaczynamy o godz.
10:00. Każda para rąk jest potrzebna.

BIULETYN ELEKTRONICZNY
Zapraszam do nowego sposobu otrzymywania naszego biuletynu
CREDO. Napisz do nas na adres: biuletyncredo@gmail.com.
Gotowy numer biuletynu w formie PDF otrzymasz na swoją
skrzynkę w każdą sobotę. Nasz biuletyn można też pobrać ze
strony internetowej duszpasterstwa www.kosciol-dublin.pl

