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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 16.12.2018
9:30 Susan Browy, intentions
11:00 +Urszula Kozieł, 10 r. śm.
12:30 Fr. Column, for the grace of good health
18:00 Dawson, Broty, McGleynn, intentions
Poniedziałek 17.12.2018
19:00 + Janusz Truchel, 5 r. śm.
Wtorek 18.12.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Munning Family, R.I.P
Środa 19.12.2018
19:00 +Peter Dawson, R.I.P
Czwartek 20.12.2018
19:00 +Caley Family, R.I.P
Piątek 21.12.2018
19:00 McGeen Family intentions
Sobota 22.12.2018
1 O Boże błog. dla SECIM
17:00
2 +Bożena Piech, 7 r. śm.
Niedziela 23.12.2018
9:30 Mary Quinn intentions
11:00 +Jerzy, Anna i Jerzy, R.I.P
12:30 +Jerzy Wawrzyczek, 9 r. śm.
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

III niedziela Adwentu

16.12.2018
NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 3,10–18)

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynid?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywnośd,
niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąd chrzest, i pytali Go:
„Nauczycielu, co mamy czynid?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad
to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynid?”. On im
odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co
do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązad rzemyka
u sandałów. On chrzcid was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym”. Wiele też innych napomnieo dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

MEKSYK BEZ TAJEMNIC

Miłośd ku bliźniemu złączona z miłością ku Bogu jest punktem centralnym nawrócenia. Człowiek
egoista, zatroskany tylko o swoje sprawy, musi zmienid swoje nastawienie i zwrócid się
ku potrzebom i dobru braci. Również celnikom i żołnierzom, którzy go pytali, Jan stawiał program
sprawiedliwości i miłości: nie pobierad więcej ponad to, co się należy, nie znęcad się, nie uciskad
bliźniego, poprzestawad na swojej zapłacie. Chrzciciel nie żądał wielkich czynów, lecz miłości
bliźniego, objawiającej się konkretną wielkodusznością względem potrzebujących i uczciwością
w wykonywaniu własnego zawodu. To był wstęp do przykazania miłości, na które Jezus miał
położyd tak wielki nacisk. Wystarczy stanąd całym sercem na tej drodze, by przygotowad się
godnie na Boże Narodzenie. Jezus rodząc się pragnie byd przyjętym nie tylko osobiście, lecz
w każdym człowieku, a przede wszystkim w ubogich, uciśnionych, z którymi tak chętnie
się utożsamia: „Byłem głodny, a daliście Mi jeśd... byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25, 35–36).
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA – 8 I 9.12.2018

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

135€;585€

30€;295€

295€

135€

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 40€, razem
zebraliśmy dotychczas 7,847€.Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do zebrania: 2,619.40€.
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 Mksiażkę
ŁODZIEŻY
kościoła. W tym miesiącu szczególnie
polecamy
"ŚWIADECTWO. DZIENNIK
DUCHOWY" Alicji Lenczewskiej. Ta mało K
znana
polska
mistyczka
RAKÓW 2016 zostawiła nam poruszające
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.

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 – do 15:00.
ZBIÓRKA GWIAZD BETLEJEMSKICH
Od niedzieli, 9 grudnia rozpoczeliśmy 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.

