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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 14.10.2018
9:30 + Władysława Świętoń 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 błogosławieństwo dla ich dzieci Nikodema
z okazji 9 r. urodzin i Wiktorii
18:00 Barbara Baraniuk i Zenon, o łaskę zdrowia i dar wiary, nadziei
i miłości
Poniedziałek 15.10.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 16.10.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Msza św. odwołana
Środa 17.10.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 18.10.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 19.10.2018
19:00 Int. wolna
Sobota 20.10.2018
17:00 Rafał Jakubecki, R.I.P
Niedziela 21.10.2018
9:30 Katarzyna i Marcin, 2 r. ślubu
11:00 Stephen Redmund, R.I. P
12:30 Kamila i Tadeusz Rettinger 2 r. ślubu
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

XXVIII Niedziela w ciągu roku

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 10, 17-30 )

14.10.2018

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go
pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu odpowiedział:
"Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z
miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno
tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus
powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A
oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich
i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął
mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę,
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek,
dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".
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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
bezpieczeństwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu wzrastają, tu wychowują, aż do
pełnej samodzielności. Dwa serca połączone miłością są w stanie zbudować 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
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy wolontariuszy o pomoc w sprzataniu kościoła w sobotę 20 października
o godz. 10:00. Każda para rąk potrzebna.
PRZYGOTOWANIE DO AKTU ZAWIERZENIA SIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

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.

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej.

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 wrzucać
na tacę lub przekazać któremuś z księży. W naszej wspólnocie pragniemy
modlić się za zmarłych w następującysposób: w każdą niedzielę listopada
o godz. 12.15 - w każdy piątek listopada po Mszy Świętej wieczornej
nabożeństwo za zmarłych przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Bóg zapłać za ofiary składane z wypominkami.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

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 się w poniedziałek,
5 listopada 2018 Mszą Świeta o godz.19stej.
Więcej informacji na plakatach i ulotkach.
KOLEKTA NIEDZIELNA – 07.10.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

€ 530

€ 290

€ 30

€ 20

Bóg zapłać za składane ofiary

Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach,
która są
przeznaczone
na bezpośrednie utrzymanie
ŚWIATOWE
DNI
MŁODZIEŻY
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W zestawy kopert
RAKÓW 2016
rejestrowanych można zaopatrzyć się w biurzeK
duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250
euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegać 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 € 80, razem
zebraliśmy dotychczas €7,197 . Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: €3,269.40.
Bóg zapłać wszystkim którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

Święci Uśmiechnięci

Planujemy zorganizować bal dla dzieci – Święci
Uśmiechnięci, w środę 31 października o godzinie 17:30.
Już dziś prosimy rodziców chętnych pomóc
w organizacji tego balu aby zgłosić 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
zapisywać dzieci, abyśmy mogli być odpowiednio
przygotowani. Zapisy na bal do niedzieli 28.10.2018
w zakrystii lub na mail: vus@chrystusowcy.pl

PAŹDZIERNIKOWY KRAMIK – STRAŻ ŚW. AUDOENA ZAPRASZA!
Przy kościele św. Audoena rozpoczął działalność sklepik z dewocjonaliami
Cały dochod ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie budynku naszego kościoła.
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.

