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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 17.12.2017
9.30 O Boże błogosławieostwo dla dobroczyoców
11.00 + Urszula, 9 rocznica śmierci
12.30 + Lila, 3 rocznica śmierci
18.00 + Zofia, Leon i Jan
Poniedziałek 18.12.2017
19:00 O szczęśliwą operację dla Darii
Wtorek 19.12.2017
13.15 Int. wolna
19.00 + Tadeusz
Środa 20.12.2017
19.00 + babcie i dziadkowie z rodzin Nowak i Jaskuła
Czwartek 21.12.2017
19.00 + Janina
Piątek 22.12.2017
19.00 + Bożena Piech, 6 rocznica śmierci
Sobota 23.12.2017
18.00 Int. wolna
Niedziela 24.12.2017
9.30 + Henryka Surówka
11.00 + z rodzin Legutków, Szwandów, Jasioskich i Dudów
12.30 + Marianna Szlufik
18.00 + Lidia Fert, 1 rocznica śmierci
1. O łaskę zdrowia dla Darii
24:00
2. + Lech Zając, Janina Gierzkiewicz

III Niedziela Adwentu

17.12.2017

Z niedzielnej Ewangelii (J 1,6-8.19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo,
aby
zaświadczyd
o
światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz
/posłanym/,
aby
zaświadczyd
o
światłości. Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty
jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył,
oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś
Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty
jesteś prorokiem?

Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dad odpowiedź tym, którzy
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Matei Catargiu SChr – asystent

nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Paoską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie

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

jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązad rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

KOMENTARZ DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA
„Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś antyfona na wejście. Adwent, jak
zresztą całe chrześcijaostwo, zaprasza nas do radości zuchwałej. To ona jest
miarą nadziei. Jeśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeo,
zmęczenia własnym złem i głupotą – jest w nas wewnętrzna radośd, to
znaczy, że trwa nadzieja. Radośd z tego, co przed nami, czego jeszcze nie
widad, co jedynie daje się przeczud w ledwie widocznych znakach, powoli
przeradza się w pewnośd: „Pan jest blisko”.
Wojciech Czwichocki OP

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY

Przy ołtarzu Matki Bożej można się zaopatrzyd w opłatki na stół wigilijny.
Ofiary składane z tej okazji są przeznaczone na potrzeby Duszpasterstwa.
Bóg zapład za ofiarne serce.

JASEŁKA I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Dzieci z Małej Scholki zapraszają na
jasełka oraz na wspólne
kolędowanie 25 grudnia po Mszy
świętej o godzinie 12:30 oraz
31 grudnia po Mszy świętej o
godzinie 12:30!!

AKCJA OGRZEWANIE

Z tej okazji będzie można wesprzed
Scholkę dzieci małym datkiem
wrzuconym do koszyka, przy
wyjściu z kościoła!

Rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na ogrzewanie
w sezonie zimowym. Przy wyjściu z kościoła są
wyłożone koperty z opisem OGRZEWANIE. Do
tej pory zebraliśmy kwotę 922 €.
Nadal polecamy tę sprawę
waszej ofiarności.

W związku z przygotowaniem do
tych wydarzeo, przez najbliższe
niedziele Scholka dzieci będzie
śpiewad na Mszy świętej o 12:30.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Prosimy o pomoc przy ustawianiu
żłóbka i choinek we wtorek, 19
grudnia, po Mszy świętej wieczornej,
o godz. 19:30.
Sprzątanie kościoła i dekorowanie
choinek - w sobotę, 23 grudnia, o
godz. 10:00. Każda para rąk jest
potrzebna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

7 stycznia po Mszach św. członkowie 87 Polskiego Szczepu Harcerskiego
w Dublinie będą śpiewać kolędy przy wyjściu z kościoła. Z tej okazji
będzie można wesprzeć datkiem harcerzy.
KOLEKTA Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI
I Kolekta

II Kolekta

605 €

295 €

Koperty
jednorazowe
31 €

Koperty
rejestrowane
0€

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.

