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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 9.12.2018
9:30 Int. wolna
11:00 rez.
12:30 +Leokadia Zienkiewicz i zm. z rodz. Charczuków.
18:00 Int. wolna
Poniedziałek 10.12.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 11.12.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 12.12.2018
19:00 Int. wolna
Czwartek 13.12.2018
19:00 Int. wolna
Piątek 14.12.2018
19:00 Int. wolna
Sobota 15.12.2018
17:00 Int. wolna
Niedziela 16.12.2018
9:30 Int. wolna
11:00 +Urszula Kozieł, 10 r. śm.
12:30 Int. wolna
18:00 Int. wolna

II niedziela Adwentu

9.12.2018
NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 3,1-6)

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

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Prorocy mówili o drodze, jaką należałoby przeprowadzid przez pustynię, aby ułatwid powrót
wygnaocom. Lecz kiedy Jan Chrzciciel podejmuje ich przepowiadanie i jawi się na brzegu Jordanu
jako „głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki” (Łk 3, 4), nie
zachęca już do zbudowania drogi materialnej, lecz do przygotowania serc i przyjęcia Mesjasza,
który już przyszedł i ma rozpocząd swoją działalnośd. Dlatego Jan obchodził okolice „i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Nawrócid się, to znaczy oczyścid się z grzechu,
wyprostowad krzywizny serca i umysłu, wypełnid doliny niestałości i kaprysu, obalid dążenia
pychy, zwyciężyd opory egoizmu, wygładzid szorstkości w obcowaniu z bliźnim, jednym słowem,
uczynid życie własne prostą drogą do Boga, bez wybojów i kompromisów. Programu tego nie da
się wyczerpad w Adwencie, lecz podczas każdego Adwentu należy go wypełniad w nowy i głębszy
sposób, by przygotowad się na przyjście Zbawiciela, W ten sposób „wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże”
O. Gabriel
KOLEKTA NIEDZIELNA –2.12.2018

I Kolekta
510€

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

245€

260€

140€

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
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
kościoła. W tym miesiącu szczególnie polecamy ksiażkę "ŚWIADECTWO. DZIENNIK
DUCHOWY" Alicji Lenczewskiej. Ta mało K
znana
polska2016
mistyczka zostawiła nam poruszające
RAKÓW
dzienniki, w których zapisała słowa, jakie – za jej pośrednictwem – Pan Jezus kieruje do
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.

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!
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy o pomoc przy ustawianiu żłóbka i choinek w środę, 19 grudnia,
po Mszy świętej wieczornej, o godz. 19:30. Każda para rąk jest potrzebna.
OAZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ruch Światło-Życie, potocznie zwany oazą, jest to grupa w Kościele katolickim zrzeszająca ludzi
różnego wieku i stanu cywilnego, pomagający poznad Boga i zbliżyd się doniego. Jeśli chodzi
o działania, to chcemy wystartowad w Dublinie ze spotkaniami dla dzieci i młodzieży. Grupa
młodsza, (czyli w przedziale wiekowym 10 - 12 lat) spotykałaby się po porannej mszy świętej
co tydzieo, natomiast młodzieżowa (od 13 do 15) przed wieczorną mszą co dwa tygodnie.
Spotkania odbywałyby się przy parafii Audoena,
w salkach na plebanii. Pytania i zapisy w zakrystii lub u Kasi.
PROPOZYCJA WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA
Śladami wczesnego chrześcijaostwa po Gruzji i Armenii. Temin: 16.09-27.09.2019. Cena: 1270€.
Wylot z Dublina. Ilośd miejsc to tylko 26. Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu: ks. Łukasz Przewieślik - lprzewieslik@gmail.com; telefon 0860898436.
MIĘDZYNARODOWE KOLĘDOWANIE
15 grudnia o godz. 20:00 w kościele Holy Family na Aughrim Street w Dublin 7. Międzynarodowe
kolędowanie. Kraje biorące udział: Polska, Brazylia, Indie, kraje afrykanskie, Irlandia, Włochy
i krsje hiszpaoskojęzyczne. Po kolędowaniu poczęstunek
z potrawami bożonarodzeniowymi z tychże krajów.
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 16 grudnia – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.

