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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 18.03.2018
9.30 O Boże błogosławieostwo dla Kamila w dniu urodzin oraz
potrzebne łaski dla całej rodziny Pawlaków
11.00 ++ Jerzy (tata), Krzysztof (brat), Janina (mama) Szulik
12.30 + Elżbieta Mroczka, 4 rocznica śmierci
18.00 O dar życia wiecznego dla Janiny
Poniedziałek 19.03.2018
19:00 Annemarie Stacey intentions + guidance
Wtorek 20.03.2018
13.15 St. Anne’s family intentions
19.00 Annemarie Stacey intentions + guidance
Środa 21.03.2018
19.00 + Annie Maguire
Czwartek 22.03.2018
19.00 + Tom Maguire
Piątek 23.03.2018
19.00 ++ William and Nora Maguire
Sobota 24.03.2018
18.00 + Stanisław Jurek (3 miesiące po śmierci)
Niedziela 25.03.2018
9.30 Aby Bóg błogosławił kolegom i koleżankom w pracy i
odnowił ducha wiary
11.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki
12.30 + Bolesław Dawid, 19 rocznica śmierci
18.00 O Boże błogosławieostwo dla SECIM – Dublin i cała Irlandia
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

V Niedziela Wielkiego Postu

18.03.2018

Z niedzielnej Liturgii Słowa
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddad
pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do
Filipa,
pochodzącego
z
Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie,
chcemy ujrzed Jezusa». Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i
Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus
dał im taką odpowiedź: "Nadeszła
godzina, aby został otoczony chwałą Syn
Człowieczy.
Zaprawdę,
zaprawdę,
powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy,
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie
samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi
plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie,
traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
Kto zaś chciałby Mi służyd, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż
mam powiedzied? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem rozległ się głos z nieba:
"Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!"
Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie
ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To mówił, oznaczając, jaką śmiercią
miał umrzed.
(J 12, 20-33)

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA – 19 MARCA

Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej
koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy
współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli
owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie,
gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz
najpełniej objawiła się Boża miłośd do każdego człowieka. Jeśli wierzymy tej
miłości i pozwalamy się jej ogarnąd, stajemy się zdolni do tego, by rozpoznad
i ukochad doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A wtedy będziemy
w nim widzied już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez umieranie dla
siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.
Maciej Zachara MIC

Józef z Nazaretu – małżonek Maryi z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej
Oblubieocem, opiekun Świętej Rodziny. Kościół katolicki ukazuje św. Józefa
jako wzór takich cnót, jak: posłuszeostwo Bogu, wiara, pracowitośd,
męstwo, sprawiedliwośd, czystośd, piękna miłośd, skromnośd, ubóstwo,
milczenie, opanowanie i inne. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu,
został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażające się
w tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego – pod opiekę, w
związku z tym Kościół katolicki uważa go za postad wyjątkową, godną kultu
i naśladowania. Uznany za patrona chrześcijaoskich małżeostw, rodzin oraz
ludzi pracy i dobrej śmierci, św. Józef jest ukazywany przez Kościół katolicki
również jako pogromca duchów piekielnych.
W TYM DNIU W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIMY DODATKOWĄ MSZĘ
ŚWIĘTĄ O GODZINIE 11:00

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
Gorzkie Żale
- w środę o godz. 18.30

KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego,
które odbędzie się
w czwartek, 22 marca,
po Mszy świętej wieczornej.
Kontynuujemy rozważania w oparciu o
Ewangelię według św. Łukasza.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Od 23 do 25 marca, ks. Piotr Jakubiak, z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
poprowadzi rekolekcje wielkopostne w naszym duszpasterstwie na temat:
„Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
świadkami”
KRAKÓW 2016
Program rekolekcji:
Piątek: 18:30 – Słowo wprowadzające i nabożeostwo Drogi Krzyżowej;
Sobota: 11:00 – Msza święta z modlitwą o uzdrowienie;
16:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do Mszy świętej
wieczornej, spowiedź i modlitwa wstawiennicza indywidualna;
Niedziela – zakooczenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną na wszystkich
Maszach świętych.

KOLEKTA NIEDZIELNA - 11.03.2018
I Kolekta

II Kolekta

705 €

335 €

Koperty
jednorazowe
140 €

Koperty
rejestrowane
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.

