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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 29.04.2018
9:30 Dziękczynna za dar życia z prośbą o dalsze łaski dla Michała i
Eweliny
11:00 Sławomir, o Boże błogosławieostwo i łaski z okazji urodzin
12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo
dla Grzegorza
18:00 Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 29)
Poniedziałek 30.04.2018
1. Za zmarłych z rodzin Alexa i Uli (greg. 30)
19:00
2. O nawrócenie i łaskę zdrowia dla Kacpra
Wtorek 01.05.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 W intencji Bogu wiadomej (1)
Środa 02.05.2018
19:00 W intencji Bogu wiadomej (2)
Czwartek 03.05.2018
1. W intencji Bogu wiadomej (3)
19:00 2. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieostwo i zdrowie dla
rodzin Agaty i Tomasza
Piątek 04.05.2018
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieostwo, wzmocnienie
19:00 wiary, nadziei i miłości dla Oli i Kornelii
2. O Boże błogosławieostwo dla Jarosława w dniu 40 urodzin
Sobota 05.05.2018
17:00 W intencji Bogu wiadomej (4)
Niedziela 06.05.2018
9:30 ++ Katarzyna i Jan Grzyb, Maria i Władysław Szeliga, Waleria Panek
11:00 O Boże błogosławieostwo dla rodziny Pawlaków
12:30 Intencja wolna
18:00 W intencji Bogu wiadomej (5)
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

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

29.04.2018

Niedzielna Ewangelia - (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie
przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwad.
Podobnie jak latorośl nie może przynosid owocu sama z siebie – jeżeli nie
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwad nie
będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynid. Ten, kto nie trwa we
Mnie, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i
wrzucają w ogieo, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwad będziecie, a słowa moje w was, to
proście, o cokolwiek chcecie, a to wam
się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i
staniecie się moimi uczniami".

KOMENTARZ DO EWANGELII
BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
Chrystus utożsamia się z tymi, którzy w Niego wierzą. Winna latorośl nie
jest bowiem czymś różnym od samego krzewu. Po raz kolejny wracamy
do tajemnicy naszego chrztu, przez który staliśmy się jedno z Chrystusem
i w którym otrzymaliśmy zbawienie. Owoce, o których mówi dzisiejsza
Ewangelia, to przede wszystkim owoce tegoż zbawienia: wiara, wolnośd,
miłośd. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one pozwalają pokładad
ufnośd w Bogu nawet wtedy, gdy nasze serce nas oskarża. Pamiętajmy o
tym, że Bóg jest większy od naszego serca, jak również o tym, że
Oskarżyciel to jedno z imion Złego.
O. Marek Rojszyk OP

UROCZYSTOŚD I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po roku przygotowao, 13 maja, podczas Mszy
świętej o godz. 12.30, w naszym Duszpasterstwie
34 dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.
Zapraszamy do wspólnego przeżywania tej
radosnej uroczystości wraz z dziedmi i ich
rodzicami.
W niedzielę, 20 maja, o godzinie 11:00 zostanie
odprawiona Msza święta w rocznicę Pierwszej
Komunii Świętej

Począwszy od dnia 14 kwietnia, Msza święta sobotnia jest
odprawiana o godzinie 17:00!!!

KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu
biblijnego odbędzie się w
czwartek, 03 maja,
po Mszy świętej wieczornej.
Rozważania w oparciu o Ewangelię
według św. Łukasza
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KNOCK

XIII Narodowa Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Knock
odbędzie się 9 czerwca 2018. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest:
“Rodzina miejscem głoszenia Ewangelii i przeżywania wspólnoty z
Chrystusem. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Paweł Bandurski, przełożony
prowincjalny prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce
Północnej. Wyjazd 7:30 rano, powrót o godz. 21:00.
Zapisy z opłatą 20 Euro w zakrystii.

KOLEKTA NIEDZIELNA - 22.04.2017

I Kolekta

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
II Kolekta
Koperty
KRAKÓW
2016

Koperty
jednorazowe
rejestrowane
595 €
290 €
65 €
20 €
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.

MIESIĄC MARYJNY U ŚW. AUDOEN’A
W tym tygodniu rozpoczyna się maj,
miesiąc poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie.
Zapraszamy na nabożeostwa majowe
każdego dnia po Mszy świętej, przy figurze
Matki Bożej.

