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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 30.12.2018
9:30 Int. wolna
11:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodz. Pawlaków.
12:30 O zdrowie i Boże błog. dla Franciszka Dawida.
18:00 Int. wolna
Poniedziałek 31.12.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 1.01.2019
09:30 +Adam, R.I.P
11:00 Int. wolna
12:30 Int. wolna
18:00 Int. wolna
Środa 2.01.2019
19:00 +Władysław Nagadowski, 7 r. śm. R.I.P
Czwartek 3.01.2019
19:00 Wojtek, z ok. 10 r. ur.
Piątek 4.01.2019
19:00 Int. wolna
Sobota 5.01.2019
W dniu ur. Wojciecha Przedwojewskiego i w int. całej rodziny, o
17:00
zdrowie, Boże błog. i łaskę darów Ducha Św. i opiekę NMP
Niedziela 6.01.2019 UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO
9:30 Int. wolna
11:00 +Antoni, R.I.P
12:30 +Kazimierz Ziombra, 10 r. śm. R.I.P
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

Niedziela Świętej Rodziny

30.12.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 2, 41-52)

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skooczonych
uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzieo drogi i szukali Go między krewnymi i
znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu
nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im
odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem byd w tym, co
należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z
nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

UROCZYSTOŚD ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijaoskiej. Przede wszystkim
dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga. W domu nazaretaoskim Bóg jest zawsze na
pierwszym miejscu, wszystko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie ani nic się nie
czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary, w każdej
okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go tajemnica.
Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na wszystko patrzy się
w świetle Bożym; Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się do Niego
zapominając o sobie, włączeni całkowicie w Jego posłannictwo.
Kiedy życie jakiejś
rodziny jest natchnione podobnymi zasadami, cały jego bieg jest uporządkowany:
posłuszeostwo Bogu i Jego prawu skłania dzieci do poszanowania rodziców, tych zaś do
wzajemnej miłości i zrozumienia, do życzliwości dla dzieci i do wychowywania ich według
praw Bożych. Czytania biblijne tego święta podkreślają w szczególny sposób dwa punkty
najwyższej wagi. Jeden to uszanowanie dzieci względem rodziców: „Pan uczcił ojca przez
dzieci... kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby
gromadził. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu” (Syr 3, 2–
3. 12). Dawne maksymy Eklezjastyka są skutecznym rozszerzeniem czwartego przykazania;
również dzisiaj, po tylu wiekach, zachowują niezaprzeczalną aktualnośd. Warto je rozważad
w czasie modlitwy.
O. Gabriel

23.12.2018 – CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

645 €

325 €

195 €

1330 €

105 €

25.12.2018 – UROCZYSTOŚD BOŻEGO NARODZENIA
1770 €

II Kolekta

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin. W kościele przygotowane są kartki
zgłoszeniowe. Wypełnione danymi prosimy złożyd podczas tacy lub przynieśd
osobiście do zakrystii. Z każdym, skontaktujemy się bezpośrednio i uzgodnimy
dogodny termin.
JASEŁKA 2019

6 stycznia, 13:30 tradycyjne polskie jasełka, dowcipne, piękne i profesjonalnie
przygotowane przez Instruktorów i Harcerzy 87 Polskiego Szczepu Harcerskiego
w Dublinie.

KOLEKTA ŚWIATECZNA I NIEDZIELNA

I Kolekta

To najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dośd późno papież
Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI
wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzieo 11 października. Reforma
liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi
uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Jest to święto w którym, jako
katolicy, jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Msze Święte
w Nowy Rok, będą sprawowane w porządku niedzielnym: 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.

Ogrzewanie

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
215 €
570 €
KRAKÓW 2016

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.
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.

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy za
kapłanów i nowe powołania. W piątek, Adoracja Najświętszego Sakramentu
i nabożeostwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Pierwszą Sobotę zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00 a po niej Nabożeostwo do Matki Bożej.

PROPOZYCJA WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA
Śladami wczesnego chrześcijaostwa po Gruzji i Armenii. Temin: 16.0927.09.2019. 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.

