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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 18.11.2018
9:30 O Boże błogosławieostwo dla Marii w dniu urodzin
11:00 Wojciech, o nawrócenie i mądrośd
12:30 +Czesław i Czesława (ona) – rodzice; bracia Grzegorz i Józef, R.I.P
18:00 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Poniedziałek 19.11.2018
1 W dniu imienin Elżbiety z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieostwo, łaskę Darów Ducha Świętego, i nieustającą
19:00
opiekę Matki Najświętszej na kolejne lata życia
2 Za dusze w czyśccu cierpiące i zm. z rodz. Dudzik i Chwała
Wtorek 20.11.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Za dusze w czyśccu cierpiące i zm. z rodz. Dudzik i Chwała
Środa 21.11.2018
19:00 Za dusze w czyśccu cierpiące i zm. z rodz. Dudzik i Chwała
Czwartek 22.11.2018
19:00 Za dusze w czyśccu cierpiące i zm. z rodz. Dudzik i Chwała
Piątek 23.11.2018
1 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
19:00
2 Za dusze w czyśccu cierpiące i zm. z rodz. Dudzik i Chwała
Sobota 24.11.2018
17:00

XXXIII Niedziela w ciągu roku

18.11.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 13,24-32)

1 O łaski Boże dla uczestników kursu Nowe Życie w październiku
i wspólnoty SECIM

2 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Niedziela 25.11.2018
9:30 + Józefa Ziąmbra, 30 dni po śm.
11:00 rez.
12:30 Za zmarłych członków POSK i IPS
18:00 +Adam Owsianka i Jan Owsianka
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

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słooce
się zadmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padad z nieba i moce na niebie
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich
wybranych z czterech stron świata, od kraoca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa
figowego uczcie się przez podobieostwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się
dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje
słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia mówi w ogólności o aniołach, którzy będą mieli obowiązek zebrad „wybranych z czterech
stron świata, od kraoca ziemi aż do szczytu nieba”. Nikt nie zostanie zapomniany; wszyscy —
aniołowie i ludzie — zostaną wezwani na chwalebny powrót Zbawiciela. „Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą”. Chrystus przyszedł na świat
pierwszy raz w pokorze, w ukryciu, w cierpieniu, by go odkupid z grzechu, powróci jednak na koocu
wieków w całym blasku swojej chwały, by zebrad owoce swojego odkupieoczego dzieła. Dlatego
Kościół pierwotny, rozmiłowany w Chrystusie i spragniony oglądad Jego chwalebne oblicze, czeka
z wielką tęsknotą na Jego przyjście. „Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20) — było to gorące wezwanie
pierwszych chrześcijan, żyjących z. sercem zwróconym ku Niemu, jak gdyby był już w drzwiach. Taką
powinna byd postawa tego, kto zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijaoskiego: wyczekiwanie
Chrystusa i wyjście Mu naprzeciw z zapaloną lampą wiary i miłości.
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA –11.11.2018

I Kolekta
835€

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

385€

35€

480€

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 145€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,747€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 2,719.40€.
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

LISTOPADOWE NOWOŚCI
W SKLEPIKU
AUDOENA
ŚWIATOWE
DNI MUŁODZIEŻY

KRAKÓWjest
2016
Cały dochód ze sprzedaży dewocjonaliów przeznaczony
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 o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła
w sobotę, 24 listopada. Zaczynamy o godz. 10.00.
Każda para rąk jest potrzebna.

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.
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 rozpoczęło się w poniedziałek, 5 listopada 2018 Mszą Świetą
o godz.19:00. Więcej informacji na plakatach i ulotkach.
KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które odbędzie się w czwartek
22 listopada po Mszy Świętej wieczornej. Kontynuujemy rozważania w oparciu
o Ewangelię według św. Łukasza.
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 25 listopada – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.
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.

