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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 11.02.2018
9.30 Marzanna, o szczęśliwy przebieg chemioterapii i łaskę zdrowia
11.00 O zdrowie i Boże błogosławieostwo dla Emilii w dniu urodzin
12.30 + Lesław Iwaneczko, 1 rocznica śmierci
18.00 Maria Potok, 66 urodziny
Poniedziałek 12.02.2018
19:00 Stephen Hynes conversion
Wtorek 13.02.2018
13.15 St. Anne’s family intentions
19.00 O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla rodziców Leona
Środa 14.02.2018
19.00 Matt Mc Dermott intention
Czwartek 15.02.2018
19.00 Matt Mc Dermott intention
Piątek 16.02.2018
19.00 Matt Mc Dermott intention
Sobota 17.02.2018
18.00 Matt Mc Dermott intention
Niedziela 18.02.2018
9.30 + Stefan Fulara
11.00 + Ala Gastoł
12.30 ++ Adolf i Regina Kasparowicz, Józef Brylewicz i zmarli z
rodzin Kasparowiczów i Brylewiczów
18.00 ++ Władysław, Maria, Józef i zmarli z rodziny Potok
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

VI Niedziela w ciągu roku

11.02.2018

Z niedzielnej Liturgii Słowa

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa
trędowaty i upadłszy na kolana,
prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz
mnie oczyścid ". A Jezus, zdjęty
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego: "Chcę, bądź
oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił,
i został oczyszczony. Jezus surowo
mu przykazał i zaraz go odprawił,
mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic
nie mówił,
ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu
zaczął wiele opowiadad i rozgłaszad to, co zaszło, tak że Jezus nie
mógł już jawnie wejśd do miasta, lecz przebywał w miejscach
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1, 40-45)

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

WIELKI POST

W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywad w odosobnieniu, poza
obozem, mied rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy patrzymy na
ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i
oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy skazani byli na izolację.
Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt z nas nie
musi wegetowad poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką
delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania
do największej chrześcijaoskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki
Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy
Paoskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W okresie Wielkiego Postu,
który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa
Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i
modlitwę. Liturgia tego okresu jest dośd wyciszona. Dominującym kolorem
szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty
hymn "Chwała na wysokości Bogu".
W przeżywaniu WIELKIEGO POSTU chodzi o trwalsze przylgnięcie do Boga, o
nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi,
wyrażone w: większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu, większym
zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież
organizowane rekolekcje, unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci
hucznych zabaw, większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej
prywatnej jak i wspόlnotowej, wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby
innych, korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, uczestnictwie w
rόżnych dwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeostwach
wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu
pewnych szczegόlnych postanowieo mających wykazad bezinteresownośd,
szlachetnośd serca, uśmiech, życzliwośd.
Wszystkie te zachęty mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w
naszym życiu jest Bόg, ktόry jest w stanie skutecznie pokierowad nasze
życie, uleczyd nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy
zatrzymad chodby na chwilę nasze ciągłe zabieganie.

Wojciech Jędrzejewski OP

BIURO
Po styczniowych zmianach, związanych z duszpasterskimi odwiedzinami
rodzin, biuro duszpasterstwa będzie czynne w każdy piątek od godziny 15:00
do godziny 17:30. Jest też możliwośd umówienia się na inny termin, ale po
uprzednim kontakcie telefonicznym!

WIELKI POST U AUDOEN’A
W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w
nabożeostwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30.
Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz.
17.15, zaś w środę o godz. 18.30 zapraszamy na śpiew
Gorzkich Żali przed Mszą świętą.

KOLEKTA NIEDZIELNA - 04.02.2018
I Kolekta
720 €

II Kolekta ŚWIATOWE D
Koperty
NI MŁODZIEŻY Koperty
jednorazowe
rejestrowane
KRAKÓW
2016
335 €
235 €
15 €

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 5% od Revenue.

UWAGA!!!!!!!!!
W środę, 14 lutego, jest ŚRODA POPIELCOWA. Msze święte z posypaniem
głów popiołem odprawimy o godzinie 11:00 oraz o 19:00.

