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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 30.09.2018
9:30 +Mrs Dawn Watson, 10 r. 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
Poniedziałek 1.10.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 2.10.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 3.10.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 4.10.2018
19:00 Luiza Świerczyoska, 1 r. ur.
Piątek 5.10.2018
19:00 Za zmarłych z rodz. Polkowskich i Sikorskich
Sobota 6.10.2018
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00 O życie wieczne dla Stanisława w 3 r. śm.
Niedziela 7.10.2018
9:30 rezerwacja
11:00 O Boże błog. dla rodziny Pawlaków
12:30 + śp. Lech Zając 15 r. śm.
18:00
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

XXVI Niedziela w ciągu roku

30.09.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniad, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus
odrzekł: "Przestaocie zabraniad mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz
źle mówid o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek
wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu
lepiej byłoby kamieo młyoski uwiązad u szyi i wrzucid go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejśd do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójśd do piekła w ogieo nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla
ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejśd do życia, niż
z dwiema nogami byd wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejśd do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu byd
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogieo nie gaśnie".
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KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA

Tak często według ludzkich obliczeo wypadałoby załamad ręce śledząc ścieżki, jakimi daleko
od Kościoła wędruje wielu ludzi. Działanie łaski przekracza na szczęście ludzkie obliczenia, co
pozwala ufad w potęgę modlitwy i naszej ofiary. Warto o tym pamiętad, gdy obok jest wielu
ludzi uprzedzonych do urzędowych przedstawicieli Kościoła, a otwartych na działanie
Ducha. Wcześniej czy później ten Duch doprowadzi ich do spotkania z przebaczającym
Bogiem i wprowadzi we wspólnotę świętych. Kościół, który od strony duchowej jest wielkim
świętych obcowaniem, ogarnie każdego, kto przyjmuje łaskę. Jeśli się to dokona jeszcze tu
na ziemi i dotrze do świadomości danego człowieka, przeżywającego przebaczającą miłośd
Boga, dostrzeże on i przebaczającą miłośd Kościoła jako braterskiej wspólnoty żyjącej
Ewangelią.
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.
NABOŻEOSTWA RÓŻAOCOWE
Rozpoczyna się miesiąc październik poświecony modlitwie różaocowej. Zapraszamy do
wspólnego odmawiania różaoca każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KRAKÓW 2016

KOLEKTA NIEDZIELNA - 23.09.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

€ 630

€ 275

€ 55

€ 10

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 € 130, razem zebraliśmy dotychczas
€ 7,027 . Ubezpieczenie wynosi € 10,466.40. Zostało do zebrania: € 3,439.40.
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.

I CZWARTEK , I PIĄTEK MIESIĄCA, I SOBOTA MIESIĄCA
W Pierwszy Czwartek - Modlitwa o powołania kapłaoskie i zakonne. Po Mszy
św. wieczornej – nabożeostwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania z sakramentu pokuty od godziny 18.00.
Po Mszy św. - Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeostwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00.
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.
SCHOLA DZIECIĘCA

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

