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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 25.03.2018
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 rodzin Alexa i Uli (greg. 8)
Poniedziałek 26.03.2018
19:00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 9)
Wtorek 27.03.2018
13.15 St. Anne’s family intentions
19.00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 10)
Środa 28.03.2018
1. Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg.11)
19.00
2. For the protection of life
Czwartek 29.03.2018
19.00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 12)
Piątek 30.03.2018
19.00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 13)
Sobota 31.03.2018
1. Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 14)
19.00
2. Małgorzata i Marek, 6 rocz. ślubu, o Boże błogosławieostwo
Niedziela 01.04.2018
9.30 Aneta, dziękczynna w intencji lekarzy
11.00 O Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski dla Bartka z okazji
urodzin
12.30 Krystyna i Mieczysław, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieostwo
18.00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 15)
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

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

08.04.2018

Z Liturgii Słowa
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, chod drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na
nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz,
jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: "Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do
nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł,
chod drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do
Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do
Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli
życie w imię Jego. (J 20, 19-31)

KOMENTARZ DO EWANGELII
Tomasz zbliżył się, by dotknąd Twoich najświętszych ran. Przyjdzie kiedyś
dzieo, w którym również i ja będę mógł prawdziwie i widzialnie pochylid się
i ucałowad je. Co za cudowny to będzie dzieo, w którym wolny od wszelkiej,
chodby najmniejszej nieczystości i grzechu będę mógł zbliżyd się do BogaCzłowieka królującego na tronie chwały! Będzie to wspaniały świt, gdy
odpokutowawszy moje winy, własnymi oczami po raz pierwszy zobaczę
Twoje oblicze; kiedy będę mógł spoglądad bez obawy na Twoje oczy i usta,
klęcząc całowad Twoje stopy pełen radości i rzucid się w Twoje ramiona.
Będzie to dzieo wieczny, bez kooca, tak bardzo różny od dni życia
ziemskiego. W ten dzieo nie będzie już żadnej możliwości zgrzeszenia...
doskonały i miły w Twoim obliczu, będę mógł cieszyd się Twoja obecnością
bez lęku i, w otoczeniu aniołów i archaniołów, nie będę się wstydził, że
jestem widziany. Chociaż jeszcze nie jestem gotowy, aby Cię zobaczyd
i dotknąd, mój Boże, pragnę mimo to zbliżyd się do Ciebie i dosięgnąd
pragnieniem tego czego w pełni nie mogę teraz posiadad.
(J. H. Newman)

345 €

Wielki Piątek

890 €

Święcenie pokarmów

Poniedziałek

(ubezpiecznie)

Wielkanocny

2970 €

725€

OFIARY Z NIEDZIELI WIELKANOCNEJ

ŚWIATOWEKoperty
DNI M
ŁODZIEŻY
jednorazowe
KRAKÓW 2016

I Kolekta

II kolekta

1825 €

640 €

240 €

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!!!

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
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.
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĄTEGO

OFIARY Z WIELKIEGO TYGODNIA
Wieki Czwartek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!

Koperty rejestrowane

55 €

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.

W tym roku ze względu na przeżywaną 25 marca Niedzielę Palmową,
uroczystośd Zwiastowania Paoskiego będzie obchodzona w poniedziałek, 9
kwietnia. Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego łączy się w Polsce z
przeżywaniem Dnia Świętości Życia. Dzieo ten ma na celu uświadomienie
dzisiejszemu społeczeostwu świętości życia od poczęcia do naturalnej
śmierci. Chcąc włączyd się w przeżywanie tej uroczystości, zapraszamy do
podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitwa
ofiarowana w intencji dzieci zagrożonych aborcją trwająca przez 9
miesięcy. Polega ona na odmówieniu codziennie modlitwy zawierzenia i
dziesiątki różaoca. Msze święte w naszym kościele zostaną odprawione w
następujących godzinach: 09:30, 11:00, 12:30 oraz 19.00. Podczas każdej
Mszy świętej będzie możliwośd podjąd się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego w sposób uroczysty.

