INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 23.09.2018
9:30 +Grzegorz Pobiegło, 2 r. śm., R.I.P
11:00 Z okazji dnia urodzin Michała z prośbą o zdrowie, pomnożenie wiary,
nadziei, miłości, łaskę Darów Ducha Świętego, Boże błogosławieostwo
i nieustającą opiekę Matki Najświętszej na kolejne lata życia
12:30 +Zbigniew Bachula, R.I.P
18:00 W intencji dzieci nienarodzone i narodzone, które są w
niebezpieczeostwie
Poniedziałek 24.09.2018
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 25.09.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Środa 26.09.2018
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 27.09.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 28.09.2018
19:00 Int. wolna
Sobota 29.09.2018
17:00 Int. wolna
Niedziela 30.09.2018
9:30 +Mrs Dawn Watson, 10r. śm., R.I.P.
11:00 O zdrowie dla ks. prob. Andrzeja z Niewieścina
12:30 Zbigniew Skuza, 2 r. śm., R.I.P
18:00 O Boże błogosławieostwo dla rodziny Kruszewskich
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XXV Niedziela w ciągu roku

23.09.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 9, 30-37)

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytad. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w
domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce byd pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który
Mnie posłał".
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KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA

Dzieje ludzkości ukazują jedną prawdę w sposób dośd oczywisty. Krzywda wyrządzona
drugiemu ze spotęgowaną siłą uderza jak bumerang w tego, kto ją wyrządził. Czasem lot
bumerangu może trwad wiele lat, ale on wraca i precyzyjnie niszczy tego, kto przy jego
pomocy krzywdził. Dawid skrzywdził Uriasza, a później uciekał przed własnym swoim synem.
Żydzi skrzywdzili Jezusa i w niespełna czterdzieści lat później stracili świątynię i setki tysięcy
ludzi w powstaniu przeciw Rzymianom. Rzymianie, którzy krwawo podbijali świat, zostali
w podobny sposób podbici przez barbarzyoców... W wielkim kole historii wszystko
się zamyka. Tajemnica to wielka. W tym kole nie ma bezkarności. Wszelkie zło zostaje
ukarane. Jeśli czas jest, włączony przez Chrystusa w wiecznośd, to rozliczenie zostanie
dokonane co do ostatniego grosza, a czuwa nad nim sprawiedliwy Bóg.
Ks. Edward Staniek

KURS NOWE ŻYCIE
Zapraszamy chętnych do spotkania z Jezusem lub odnowienia przymierza zawartego
z Jezusem na Chrzcie świętym do udziału w Kursie Nowe Życie: 12-14 października. Więcej
informacji na stronie internetowej naszego Duszpasterstwa: http://kosciol-dublin.pl/
SCHOLA DOROSŁYCH
Dziękujemy Magdalenie Sochaj za kierowanie Scholą Dorosłych w naszym kościele.
W związku z przeprowadzką do nowego mieszkania poza Dublinem Magda nie będzie mogła
koordynowad występów Scholi podczas niedzielnych Mszy wieczornych. Chętnych do
śpiewania i grania w Scholi Dorosłych prosimy o zgłoszenie do ks. Stanisława.
SKLEPIK
W październiku rozpocznie działalnośd przy naszym kościele sklepik z artykułami religijnymi.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA - DZIĘKUJEMY
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu
kościoła w sobotę 22 września.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KOLEKTA NIEDZIELNA
- 16.09.2018
KRAKÓW
2016
I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

€ 675

€ 265

€ 25

€ 30

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 20% od Revenue.

Trwa zbiórka na ubezpieczenie naszego kościoła. Koperty na ten cel wyłozone
są na stoliku przy wyściu. Na ubezpieczenie kościoła wpłynęło
w ubiegłą niedzielę z ofiar w kopertach € 135, razem zebraliśmy dotychczas
€ 6,897 . Ubezpieczenie wynosi € 10,466.40. Zostało do zebrania: € 3,569.40.
Bóg zapład wszystkim którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.
ŚLADAMI PANA JEZUSA...

Duszpasterstwo Polskie przy kościele św. Audoen’a organizuje pielgrzymkę do
ZIEMI ŚWIĘTEJ. Termin: 28 maja - 4 czerwca 2019 r. Program szczegółowy jest
dostępny na stronie internetowej www.kosciol-dublin.pl w zakładce Życie
wspólnoty→Wydarzenia Duszpasterstwa. Ponieważ wylot będzie z Dublina a nie
z Polski, jak wcześniej podawano, cena wyjazdu to 4,990 PLN i 200 USD.
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Kolejne spotkanie przygotowujace dzieci do Pierwszej Komunii Świetej
odbędzie się 30 września o godzinie 13:30.

KURS PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Zapisy do grupy dorosłych i młodzieżowej od 9 do 30
września po Mszach św.
Pierwsze spotkanie grupy dorosłych
6 pażdziernika o godz. 18:00 w salce św. Anny.
Pierwsze spotkanie grupy mlodzieżowej
6 pażdziernika o godz. 16:00 w salce św. Anny.
Grupa dorosłych: od 18 roku życia. Grupa
młodzieżowa: od 14 do 18 roku życia

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Chłopców którzy przystąpili do I Komunii św. zapraszamy do wstąpienia
do Koła ministrantów. Zapisy w zakrystii do 30 września.
SCHOLA DZIECIĘCA

Dziewczynki i chłopców którzy chcą śpiewad w scholi, prosimy o zgłoszenie
do p. Doroty Szlachta.

