INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3

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
Poniedziałek 26.11.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 27.11.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 28.11.2018
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Czwartek 29.11.2018
19:00 +Andrzej Górczyk (w dn. jego urodzin)
Piątek 30.11.2018
1 Andrzej o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski w dz. ur.
19:00
2 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Sobota 1.12.2018
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
Niedziela 2.12.2018
9:30 +Stanisław Jurek, R.I.P
11:00 +Józefa Żądło, 10 r. śm
12:30
ARKLOW

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

25.11.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 18,33b-37)

dantis

12:30 rez.
18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
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

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus
odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat
odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A
więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dad świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Każda władza wie, że o wartości jej podwładnych decyduje stopieo umiłowania przez nich prawdy.
Wie o tym nawet wówczas, gdy za mówienie prawdy, dla niej niewygodniej niszczy podwładnego.
I wbrew wszelkim pozorom wiernośd podwładnych prawdzie jest w interesie władzy. Często się mówi,
że władza ma wpływ na podwładnych, zapominając, że i podwładni mają wpływ na władzę.
Ich wiernośd prawdzie jest w stanie tak ustawid ludzi sprawujących władzę, że i oni muszą się z prawdą
liczyd. Rzecz jasna, jednostkę wierną prawdzie można lekceważyd, ale już grupy ludzi ceniących wyżej
wiernośd prawdzie niż życie, nie da się zlekceważyd. Stają się oni głosem sumienia danej społeczności.
Warto zauważyd, że Chrystus nie wzywa ani Piłata, ani Kajfasza do wierności prawdzie. Wyznaje
jedynie przed nimi z naciskiem, że On jest i pozostanie wierny prawdzie, nawet za cenę życia. „Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dad świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu”.
Ks. Edward Staniek

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu kościoła
w sobotę 24 listopada.
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.

KOLEKTA NIEDZIELNA –18.11.2018

I Kolekta
585€

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

300€

200€

105€

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 45€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,792€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 2,674.40€.
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
LISTOPADOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
KRAKÓW 2016
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.

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.
I SOBOTA MIESIĄCA

W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00 a po niej
Nabożeostwo do Matki Bożej.
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.
AKCJA OGRZEWANIE
Trwa zbiórka funduszy na ogrzewanie w sezonie jesienno
– zimowym. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty
z opisem OGRZEWANIE. Potrzebujemy zebrad
ok. 3000 euro. Polecamy tę sprawę
waszej ofiarności.

