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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 28.10.2018
9:30 Int. wolna
11:00 +Łukasz Niepiekło 3 m. po śmierci
12:30 +Czesława Bolc 3 r. śmierci
18:00 +Eugeniusz Niedzielak
Poniedziałek 29.10.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 03.10.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Aleksandra, 30 dni po śmierci, R.I.P
Środa 31.10.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 1.11.2018
1)+Paweł Brylewicz, Zofia i Józef, Ignacy, Felicja, Bogumiła,
11:00 zm. z całej rodziny
2) +Wołosiewicz. zm. z rodz.
13:15
+Józef Brylewicz, Adolf Kasparowicz,Regina Kasparowicz, Zbigniew
19:00
Kasparowicz, Zofia i Paweł Brylewicz, Jan Kasparowicz
Piątek 2.11.2018
11:00 Za zm. z rodz. Jaczewskich
19:00 Za zm. poleconych w wypominkach
Sobota 3.11.2018
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00 Za zm. poleconych w wypominkach
Niedziela 4.11.2018
9:30 Int. wolna
11:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Moniki w dniu 40 urodzin
12:30 +Jan i Maria Kania
18:00 O Boże błog. dla Mariusza z okazji dnia urodzin
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

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

28.10.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mt 16, 13-19)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał
ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie
powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
O tym, czy ktoś jest chrześcijaninem czy nie, decyduje odpowiedź na pytanie, które Pan Jezus
postawił swoim uczniom: „Za kogo Mnie uważacie?” Reszta, zwłaszcza przemiana serca
i wyzbycie się grzechu, jest konsekwencją odpowiedzi na to pytanie. Jeśli dla kogoś Jezus jest
Mesjaszem, Synem Boga żywego, to dokonuje ściśle określonego wyboru drogi życiowej. Jest to
droga od egoizmu do miłości. Tymczasem bardzo często Jezus jest dla ludzi tylko Bogiem. Piszę
„tylko”, bo jest istotna różnica między Bogiem, a Bogiem żywym, który zbawia (czyli Mesjaszem).
Dbajmy o to, by Jezus nie był dla nas odległym Bogiem, który jest bardziej ideą niż osobą. On chce
żyd w naszym życiu. Istotne jest nie tylko to, kto jest dla nas Bogiem, ale też to jakim On jest
w naszej świadomości.
Mieczysław Łusiak SJ

***

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAOCA ŚWIĘTEGO
Zapraszamy do wspólnego odmawiania różaoca każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej.

I CZWARTEK , I PIĄTEK, I SOBOTA MIESIĄCA
Zapraszamy do głębszego przeżywania w naszej wspólnocie pierwszego
czwartku, pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca listopada.
W Pierwszy Czwartek - Modlitwa podczas Mszy świętej w intencji zmarłych
kapłanów. Po Mszy świętej wieczornej - nabożeostwo za zmarłych.
W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania z sakramentu pokuty od godziny
18.00. Po Mszy świętej - Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeostwo ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie zapraszamy dzieci po pierwszej
komunii świętej.
W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00.
Msze święte w Uroczystośd Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny:

PAŹDZIERNIKOWE/LISTOPADOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
Cały dochód ze sprzedaży dewocjonaliów przeznaczony jest na utrzymanie budynku naszego
kościoła. W tym miesiącu szczególnie polecamy ksiażkę Przedziwne sekrety dusz
czyśćcowych. Rozmowy siostry Emmanuel z Marią Simmą przypominają nam o tym,
że śmierd nie niszczy żadnej prawdziwej relacji. Co więcej, wiecznośd, o której naucza
Kościół, jest jak najbardziej rzeczywista. Dlatego nabożeostwa, które może stały się dla nas
pozbawionymi znaczenia przejawami dawnych tradycji, są orężem niezwykłej mocy, dzięki
której możemy nieśd pomoc duszom czyśdcowym.
KOLEKTA NIEDZIELNA –21.10.2018

I Kolekta
560€

II Kolekta

Koperty jednorazowe
Koperty rejestrowane
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
320€
95€
20€
K
RAKÓW
2016
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.
UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA - ZBIÓRKA
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 100€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,417€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 3,049.40€.
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

1 listopada – Msze święte o godzinie: 11:00, 13:15 i 19:00
2 listopada – Msze święte o godzinie: 11:00 i 19:00
MODLITWY ZA ZMARŁYCH - WYPOMINKI
Miesiąc listopad jest 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. Modlitwy za zmarłych:
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.
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 33 dni i rozpocznie się w poniedziałek, 5 listopada2018 Mszą Świeta
o godz.19:00. Więcej informacji na plakatach i ulotkach.

Msza święta i modlitwa o uzdrowienie
niedziela – 28 października godz.18:00

