INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3

Niedziela 2.12.2018
9:30 +Stanisław Jurek, R.I.P
11:00 +Józefa Żądło, 10 r. śm
12:30 rez.
12:30
ARKLOW

dantis

18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek 3.12.2018
Za Karola i Milana z prośbą o Boże błogosławieostwo, o zdrowie,
19:00
na kolejne lata życia
Wtorek 4.12.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Cathal Moore, R.I.P
Środa 5.12.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 6.12.2018
19:00
Piątek 7.12.2018
1 Marcin, o Boże błogosławieostwo z okazji 42 urodzin
19:00
2 O zdrowie dla Krzysztofa
Sobota 8.12.2018
17:00 W intencji osób, którzy podejmują się zawierzenia NMP
Niedziela 9.12.2018
9:30 Int. wolna
11:00 rez.
12:30 +Leokadia Zienkiewicz i zm. z rodz. Charczuków.
18:00 Int. wolna
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

I niedziela Adwentu

2.12.2018
NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słoocu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdled będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeo zagrażających
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziad
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaostwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzieo nie przypadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąd tego wszystkiego, co ma
nastąpid, i stanąd przed Synem Człowieczym”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Spełnienie się tego wielkiego wydarzenia, które dokonało się przez narodzenie Zbawiciela
z Dziewicy Maryi, jest jednym z głównych aspektów Adwentu. Kościół stara się, aby lud
chrześcijaoski nie ograniczył się tylko do tradycyjnego wspomnienia: pragnie, aby się
przygotował do głębokiego przeżycia niewysłowionej tajemnicy Słowa Bożego, które stało się
człowiekiem „dla naszego zbawienia” (Wierzę). A ponieważ będzie ono zupełne, czyli obejmie
całą ludzkośd, dopiero na koocu czasów, kiedy „ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego...
z wielką mocą i chwałą” (Łk 21, 27), Kościół pobudza wiernych do życia w nastroju nieustannego
adwentu. Pamiątkę narodzenia Pana należy przeżywad „oczekując obiecanej nagrody i przyjścia
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” (MP). Pan przyszedł, przychodzi i przyjdzie. Należy więc
dziękowad Mu, przyjmowad Go i wyczekiwad. Jeśli zaś chrześcijanin zejdzie z tej orbity, pobłądzi.
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA –25.11.2018

I Kolekta
635€

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

315€

115€

365€

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 15€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,807€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 2,659.40€.
Bóg zapład wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszego kościoła.

GRUDNIOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczony jest na utrzymanie budynku naszego
kościoła. W tym miesiącu szczególnie polecamy ksiażkę "ŚWIADECTWO. DZIENNIK
WIATOWE
DNImistyczka
MŁODZIEŻY
DUCHOWY" Alicji Lenczewskiej. TaŚmało
znana polska
zostawiła nam poruszające
dzienniki, w których zapisała słowa, jakieK–RAKÓW
za jej pośrednictwem
– Pan Jezus kieruje do
2016
każdego z nas. „Kochad Chrystusa trzeba w ludziach, bo On tam jest spragniony miłości. Nie
w abstrakcyjnych wyobrażeniach, lecz w konkretnych osobach, które znam i spotykam,
zwłaszcza w tych, w których brak miłości”.
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.
DOCHÓD ZE SKLEPIKA

W listopadzie dochód brutto wyniósł 890,50€. Na zakup towarów wydano 710€. Dochód
netto wyniósł 180,50€.

I CZWARTEK , I PIĄTEK MIESIĄCA
W Pierwszy Czwartek - Modlitwa o powołania kapłaoskie i zakonne. Po Mszy
św. wieczornej – nabożeostwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania z sakramentu pokuty od godziny
18.00. Po Mszy św. - Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeostwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
PRZYGOTOWANIE DO AKTU ZAWIERZENIA SIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Rozpoczynamy ostatni tydzieo przygotowania do Zawierzenia się Maryi.
Msza Świeta z Aktem Zawierzenia w Uroczystośċ
Niepokalanego Poczęcia Najswiętszej Maryji Panny
w sobotę, 8 grudnia 2018 o 17:00.
SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
W sobotę 8 grudnia odbędzie się spotkanie modlitwewne po Mszy św. o godz. 17:00.
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.
MEKSYK BEZ TAJEMNIC
16 grudnia o godzinie 19:00 grupa osób z tegorocznej pielgrzymki do Meksyku opowie
o kulturze i historii tego kraju, o życiu codziennym, meksykanskiej kuchni, polskich
akcentach, a nade wszystko o objawieniach Matki Bożej w Guadalupe. Wszystko to
oparte kolorowymi zdjęciami, filmikami, historiami z pierwszej ręki. Zapraszamy!
KIERMASZ PRZEDŚWIĄTECZNY
Kiermasz przedświąteczny będzie odbywad się 16 i 23 grudnia
w godzinach od 9:30 – 15:00.
ZBIÓRKA GWIAZD BETLEJEMSKICH
Od niedzieli, 9 grudnia rozpoczynamy zbiórkę Gwiazd Betlejemskich do dekoracji
kościoła na Świeta Bożego Narodzenia. Kto chciałby ofiarowac ‘Wilczomlecz nadobny’
potocznie zwany gwiazdą betlejemską (ang. Poinsettia), serdecznie prosimy o
przynoszenie kwiatów i pozostawianie ich w Zakrystii. Z góry dziękujemy za
tą piekną ofiarę!

