INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3

Niedziela 04.11.2018
9:30 Elżbieta, dz. ur. i rocznica ślubu Elżbiety i Andrzeja
11:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Moniki w dniu 40 urodzin
12:30 +Jan i Maria Kania R.I.P
12:30
ARKLOW

dantis

18:00 O Boże błog. dla Mariusza z okazji dnia urodzin
Poniedziałek 05.11.2018
W intecji osób rozpoczynających 33-dniowe przygotowanie do
19:00
zawierzenia się NMP
Wtorek 06.11.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 07.11.2018
19:00 O opiekę Matki Bożej dla Patryka i Łucji
Czwartek 08.11.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 09.11.2018
19:00 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Sobota 10.11.2018
17:00 +Janina R.I.P
Niedziela 11.11.2018
9:30 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
11:00 +Legutko, Jasioscy, Szwanda R.I.P
12:30 rez.
18:00 +Marta Nowicka
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

XXXI Niedziela w ciągu roku

04.11.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 12,28b-34)

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazao?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj,
Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie
jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego
przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze,
Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
Miłowad Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłowad bliźniego jak siebie
samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już
nikt więcej nie odważył się Go pytad.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezus podejmując dawne przykazanie nadaje mu nowe znaczenie. Przede wszystkim odłącza
je od całokształtu drugorzędnych przepisów i stawia ponad wszelkie przykazania,
a następnie łączy z przykazaniem miłości bliźniego i stwierdza z powagą: „Nie ma innego
przykazania większego od tego” (Mk 12, 31). Uczony w Piśmie, który Go o to zapytał,
stwierdza i wnioskuje mądrze, że miłowad Boga ze wszystkich sił, bliźniego zaś jak siebie
samego, „daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary” (tamże 33). W jego
słowach brzmi głos proroków, którzy nieustannie stwierdzali bezużytecznośd kultu, którego
nie ożywiałaby miłośd. Boga należy czcid modlitwą i ofiarami, lecz one nie są miłe Bogu, jeśli
nie pochodzą z serc miłujących Go szczerze i razem z Nim kochających bliźniego.
O. Gabriel

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.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy wolontariuszy o pomoc w sprzataniu kościoła w sobotę 10 listopada
o godz. 10:00. Każda para rąk potrzebna.
KOLEKTA NIEDZIELNA –28.10.2018 I 1.11.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

545€
255€

285€
135€

25€
-

5€
-

Bóg zapłać
za składaneDofiary
ŚWIATOWE
NI MŁODZIEŻY

Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert –Kjednorazowe
i rejestrowane. W zestawy kopert
RAKÓW 2016
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 50€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,467€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 2,999.40€.
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.
DOCHÓD ZE SKLEPIKA
W październiku dochód brutto wyniósł 1284,85€. Na zakup towarów wydano 725€. Dochód netto
wyniósł 559,85€.

MODLITWY ZA ZMARŁYCH - WYPOMINKI
Miesiąc listopad jest poświęcony szczególnej pamięci naszych bliskich zmarłych.
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. Nowenna Mszy św. za zmarłych podannych
w wypominkach: 1. - 02.11 o 19:00; 2. - 03.11 o 17:00; 3. - 09.11 o 19:00;
4. -11.11 o 9:30; 5. – 16.11 o 19:00; 6. – 18.11. o 18:00; 7. – 23.11 o 19:00;
8. – 24.11 o 17:00; 9. – 30.11 o 19:00.
Wypełniając określone warunki, możemy uzyskad odpust zupełny od 1 do 8 listopada
za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskad
raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzid intencję jego otrzymania.
2. Byd w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyd się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąd w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowid naszą jednośd ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze
nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
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.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Balu dla dzieci,
który odbył się 31 października. Za przygotowanie pięknych dekoracji, sprzątającym
kryptę i salkę św. Anny, rodzicom za piękne stroje i smakołyki dla uczestników.
Dziękujemy kadrze ZHP z Dublina, szczególnie Bartłomiejowi, zespołowi Koniczyna
za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu balu i Dorocie – dyrygentce scholi za oprawę
muzyczną.
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
11 listopada obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza
św. w intencji naszej Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz. 12.30. Z okazji
Dnia Niepodległości zapraszamy po Mszy św. o godz. 12:30 na akademię przygotowaną
przez harcerzy ZHP z Dublina.
87 Szczep Polski Skautingu Irlandzkiego zaprasza na wieczornicę patriotyczną w niedzielę
11 listopada po Mszy św. o godz 18:00 w krypcie kościoła.
KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które odbędzie się w czwartek
8 listopada po Mszy Świętej wieczornej. Kontynuujemy rozważania w oparciu
o Ewangelię według św. Łukasza.
KURS PRZEDMAŁŻEOSKI
Najbliższy kurs przedmałżeoski w naszym duszpasterstwie odbędzie się w dniach
8-9 grudnia 2018. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w biurze lub przez maila.

