INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3
Niedziela Zmartwychwstania 01.04.2018
6.00 1. Za Parafian
2. W pewnej intencji
9.30 O spokój duszy śp. Jana Sujkowskiego (żona z rodziną)
11.00 O Boże błogosławieostwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla Julii z okazji
urodzin
12.30 Za zmarłych z rodzin Alexa i Oli (greg. 1)
18.00 + Zuzanna Gajewska
Poniedziałek Wielkanocny 02.04.2018
9.30 + Maria Płoskonka, 2 rocznica śmierci
11.00 + Barbara Dawidczyk
Krystyna z ok. imienin, o zdrowie, błogosławieostwo Boże i opiekę Matki
12.30
Najświętszej oraz wszelkie potrzebne łaski
18:00 Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
Wtorek 03.04.2018
1. St. Anne’s family intentions
13.15
2. Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
19.00 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
Środa 04.04.2018
1. Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
19.00
2. + Stanisław Badacz, 1 rocznica śmierci
Czwartek 05.04.2018
1. William
19.00
2. Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
Piątek 06.04.2018
1. Za zmarłych z rodziny Polkowskich
19.00
2. Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
Sobota 07.04.2018
19.00 Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
Niedziela 08.04.2018
9.30 + Nan Maguire
11.00 O Boże błogosławieostwo dla Jasia i Łukasza w dniu urodzin
12.30 O dar nieba dla Jana i Marii Kania
18.00 Za zmarłych z rodziny Alexa i Oli
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor i 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

Niedziela Zmartwychwstania

01.04.2018

Chrystus Zmartwychwstał!
Papież Franciszek zauważył że, “Zamknięte serce, racjonalne serce nie jest w
stanie zrozumied chrześcijaoskiego przesłania, które ma Bożą miłośd objawioną w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią - w jej centrum ".
Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel prawdziwe zmartwychwstał!
Drodzy parafianie i goście niech przeżywanie Świąt Paschalnych
napełnia Was radością i pokojem.
Życzymy Wam tego z zapewnieniem pamięci w modlitwie:
ks. Stanisław i ks. Matei, chrystusowcy.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbieo swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierd zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Chod poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i
nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud
prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

DZĘKUJEMY!

EWANGELIA NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamieo odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
"Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi
uczeo i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeo wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeo,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstad z martwych. (J 20, 1-9)

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
przygotowania naszej świątyni na Uroczystośd Zmartwychwstania
Paoskiego poprzez sprzątanie, ustawianie dekoracji, układanie kwiatów.
Bóg zapład.

KURS PRZEDMAŁŻEOSKI
Kurs Przedmałżeoski w naszym Duszpasterstwie odbędzie się w dniach 21 22 kwietnia. Koszt od osoby €25. Miejsce gwarantowane po opłacie
należności za kurs. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z
duszpasterstwem drogą poczty elektronicznej bądź o kontakt bezpośredni
z którymś z duszpasterzy.

Istnieje świat dobra – ks. Edward Staniek
Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny. Ilu ludzi miało
w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat, Herod, Judasz, pluton egzekucyjny,
tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Wszyscy zwątpili w Niego, zostawili Go samego. I oto wyszedł
z grobu. Teraz mógł dochodzid sprawiedliwości. Mógł porazid paraliżem umyte ręce Piłata,
które podpisały wyrok śmierci; mógł osądzid Kajfasza i skazad na śmierd członków Wielkiej
Rady; mógł nałożyd cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddad każde
uderzenie bicza i wydad na ukrzyżownie tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł...Mógł...
a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie
spotkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go słuchad.
Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi
ludźmi się nie kontaktuje. Troszczy się wyłącznie o dobrych. Przebywa w świecie dobra. Zło
nie ma już do Niego dostępu. Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
pomocy dla każdego, kto wierzy w dobro, kto chce byd dobrym. Od zmartwychwstania
Chrystusa, szansę na spotkanie z Nim mają
jedynie ludzie
dobrzy, ci, którzy pragną wejśd
KRAKÓW
2016
w świat dobra. Wielkanoc to radosna uroczystośd dla wszystkich ludzi dobrej woli. To dzieo
otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia w ten świat każdemu, kto
zawierzy Chrystusowi. Istnieje świat czystego dobra, do którego zło już nie sięga!

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W wielki Piątek rozpoczęliśmy nowennę do Bożego Miłosierdzia, poprzez
którą chcemy przygotowad się do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Będziemy
ją odmawiad każdego dnia po Mszy Świętej wieczornej.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
Począwszy od dnia 14 kwietnia, ulegnie zmianie godzina odprawiania
Mszy świętej sobotniej. Dotychczas była ona odprawiana o godzinie
18:00, a od wyżej wymienionej daty będzie odprawiana o godzinie 17:00

KOLEKTA NIEDZIELNA - 25.03.2018
I Kolekta

II Kolekta

1385 €

665 €

Koperty
jednorazowe
145 €

Koperty
rejestrowane
50 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Warto byd dobrym, aby do tego świata należed.
Warto byd dobrym!

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.

