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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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 +Maria Pabijak, R.I.P
Poniedziałek 22.10.2018
19:00 + Maria Cwajna, R.I.P., zm. w Polsce
Wtorek 23.10.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00
Środa 24.10.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 25.10.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 26.10.2018
19:00 Int. wolna
Sobota 27.10.2018
17:00 Magdalena i Piotr 1 r. ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP
Niedziela 28.10.2018
9:30
11:00
12:30 +Czesława Bolc 3 r. śmierci
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

XXIX Niedziela w ciągu roku

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 10, 35-45)

21.10.2018

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś
nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli
Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić,
albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus
rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej
lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to
dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie
i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

KURS JAN

Ewangelia powtarza prośbę synów Zebedeusza w bolesnym kontraście z przemówieniem
o męce, którą Jezus zapowiedział aż trzykrotnie: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale
siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Człowiek stara się zawsze uciec
przed cierpieniem, a zapewnić sobie zaszczyty. Lecz Jezus nie łudzi nikogo; kto pragnie mieć
udział w Jego chwale, powinien pić z Nim gorzki kielich cierpienia: „czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić?”. Chociaż dwaj Apostołowie nie zrozumieli jeszcze tajemnicy krzyża,
odpowiadają twierdząco: „Możemy”, a ich odpowiedź jest proroctwem. Kiedyś istotnie, gdy
już zrozumieją głębokie wymagania płynące z naśladowania Chrystusa, potrafią cierpieć
i umrzeć
dla
Niego;
lecz
chociaż
to
uczynią,
będą
musieli
wyrzec
się wszelkiego pragnienia pierwszeństwa.
O. Gabriel
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – DZIĘKUJEMY
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu kościoła
w sobotę 20 października
PRZYGOTOWANIE DO AKTU ZAWIERZENIA SIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

26-29 pazdziernika przy kosciele św. Audoen'a będzie przeprowadzony przez ekipę z Bielska Białej
i z Dublina Kurs Jan. W Kursie będą uczestniczyć członkowie SECIM i mogą uczestniczyć osoby
spoza SECIM które uczestniczyły przynajmniej w jednym kursie organizowanym przez Szkołę
Ewangelizacji Cyryl i Metody. Chetnych prosimy o zgłoszenie do ks. Stanisława.

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 następujący sposób: 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.

Zachęcamy wiernych do rozważenia Zawierzenia się Maryi 8 grudnia 2018
wg Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Przygotowanie do Zawierzenia trwa 33 dni i rozpocznie się w poniedziałek,
5 listopada2018 Mszą Świeta o godz.19stej.
Więcej informacji na plakatach i ulotkach.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

KOLEKTA NIEDZIELNA –14.10.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

€ 545

€ 325

€ 50

€ 20

Bóg zapłać za składane ofiary

ŚWIATOWE
NI MŁODZIEŻY
Bóg zapłać za ofiary składane w kopertach,
która są D
przeznaczone
na bezpośrednie utrzymanie
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W zestawy kopert
KRAKÓW 2016
rejestrowanych można zaopatrzyć się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250
euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegać się o dodatkowe 20% od Revenue.
UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
Trwazbiórka 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€ 120, razem
zebraliśmy dotychczas €7,317 .Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania:€3,149.40.
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 salk iśw. 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 zakrystiilub na mail: vus@chrystusowcy.pl

PAŹDZIERNIKOWY KRAMIK – STRAŻ ŚW. AUDOENA ZAPRASZA!
Przy kościele św. Audoena rozpoczął działalność sklepik z dewocjonaliami
Cały dochód 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 28 października – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.

