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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 7.10.2018
9:30 Za Pawła, Marzenę, Oliwię i Wiktorię o Boże błog. i opiekę NMP
11:00 O Boże błog. dla rodziny Pawlaków
12:30 + śp. Lech Zając 15 r. śm.
18:00 O ochronę Matki Bożej przed działaniem złego ducha dla Agaty i jej
córki Celiny
Poniedziałek 8.10.2018
19:00 Za Tadeusza o powrót do zdrowia i opiekę NMP
Wtorek 9.10.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 10.10.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 11.10.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 12.10.2018
19:00 Int. wolna
Sobota 13.10.2018
17:00 Int. wolna
Niedziela 14.10.2018
9:30 + Władysława Świętoo 35 dni po śmierci
11:00 Int. wolna
12:30 Wiele Łask Bożych i opiekę NMP dla Mariusza i Agnieszki z okazji
18 r. ślubu oraz o błogosławieostwo dla ich dzieci Nikodema
z okazji 9 r. urodzin i Wiktorii
18:00 Int. wolna
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

XXVII Niedziela w ciągu roku

07.10.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 10, 2-16)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawid na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi
oddalid żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz
pozwolił napisad list rozwodowy i oddalid". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na
zatwardziałośd serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o
to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo.
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to,
oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzid do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je.
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KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

ŚLADAMI PANA JEZUSA..

Jedna z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka to niezwykle częste rozdarcie serc,
które Bóg złączył. Rana rozwodów. Krwawiąca, paraliżująca ruchy jednej i drugiej strony,
a przede wszystkim raniąca serca dzieci. W spotkaniu serc męża i żony Bóg uczynił gniazdo
bezpieczeostwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu wzrastają, tu wychowują, aż do
pełnej samodzielności. Dwa serca połączone miłością są w stanie zbudowad dla siebie
i swoich dzieci dom szczęścia. Wszystko inne jest jeno dodatkiem. Najważniejsze jest, by
odpowiedzialne skrzydła miłości objęły serca tworzące dom. Jeśli się to stanie, jest w nim
przytulnie, bezpiecznie, dobrze, bo ich pieśnią jest harmonia kochających serc. Tak
zaprogramował człowieka 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/
NABOŻEOSTWA RÓŻAOCOWE
Zapraszamy do wspólnego odmawiania różaoca każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej.
PRZYGOTOWANIE DO AKTU ZAWIERZENIA SIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Zachęcamy wiernych do rozważenia Zawierzenia się Maryi 8 grudnia 2018 wg Traktatu
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przygotowanie do Zawierzenia trwa 33dni
i rozpocznie sie 5 listopada Mszą Świeta o godz.19stej. Więcej informacji na plakatach
i ulotkach.
KOLEKTA NIEDZIELNA - 30.09.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

€ 495

€ 275

€ 65

€ 20

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Bóg zapłać za składane ofiary
KRAKÓW
składane w kopertach,
która 2016
są przeznaczone

Bóg zapład za ofiary
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.
UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
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 € 90, razem
zebraliśmy dotychczas € 7,117 . Ubezpieczenie wynosi € 10,466.40. Zostało do zebrania:€3,349.40.
Bóg zapład wszystkim którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

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.

WYPOMINKI
Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony szczególnej pamięci naszych
bliskich zmarłych. Podtrzymując piękną tradycję modlitwy za zmarłych
zapraszamy do wypisywania kart wypominkowych.
Są one dostępne przy wyjściu z kościoła.
Wypisane karty prosimy wrzucad na tacę lub przekazad
któremuś z księży.
W naszej wspólnocie pragniemy modlid się za zmarłych
w następującysposób: w każdą niedzielę listopada o godz. 12.15 w każdy piątek listopada po Mszy Świętej wieczornej nabożeostwo
za zmarłych przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bóg zapład
za ofiary składane z wypominkami.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Planujemy zorganizowad bal dla dzieci – Święci
Uśmiechnięci, w środę 31 października o godzinie 17:30.
Już dziś prosimy rodziców chętnych pomóc
w organizacji tego balu aby zgłosid się do ks. Vadzima.
Każda para rąk gotowych pomóc mile widziana.
Dekorowanie krypty i salki św. Anny przewidziane na
30 października po Mszy świętej wieczornej. Prosimy
też zapisywad dzieci, abyśmy mogli byd odpowiednio
przygotowani. Zapisy na bal do niedzieli 28.10.2018
w zakrystii lub na mail: vus@chrystusowcy.pl
PAŹDZIERNIKOWY KRAMIK
W niedzielę 7.10.18 rozpoczynamy sprzedaż książek, różaoców i kart modlitewnych
w korytarzu w kościele. Zapraszamy!
SCHOLA DOROSŁYCH
Chętnych do śpiewania i grania w Scholi Dorosłych prosimy o zgłoszenie
do ks. Stanisława.
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 14 października – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.

