INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
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Niedziela 6.01.2019 UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO
9:30 William, Annie, Thomas Maquire R.I.P
11:00 +Antoni, R.I.P
12:30 +Kazimierz Ziombra, 10 r. śm. R.I.P
12:30
Arklow

dantis

18:00 rez. Domowy Kosciół
Poniedziałek 7.01.2018
19:00 Rez.
Wtorek 8.01.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 W Bogu wiadomej int.
Środa 9.01.2019
19:00 Dantis
Czwartek 10.01.2019
19:00 Dantis
Piątek 11.01.2019
19:00 Dantis
Sobota 12.01.2019
17:00 O Boże błogosławieostwo dla Kingi
Niedziela 13.01.2019
9:30 O Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski :Aleksander, Karol,
Patryk, Sylwester, Alicja
11:00 Za Wojciecha o Boże błogosławieostwo i wyzwolenie z nałogu
12:30 Alicja o Boże błogosławieostwo z okazji dn. ur.
18:00 W dniu ur. Wojciecha Przedwojewskiego i w int. całej rodziny,
o zdrowie, Boże błog. i łaskę darów Ducha Św. i opiekę NMP
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

UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO

06.01.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 2,1-12)

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddad Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu
i wypytywał ich, gdzie ma się narodzid Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod
przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich
do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójśd i oddad Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli
w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali
do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią wewnętrzne
natchnienie Boże, które wzywa do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia
w ściślejszym zjednoczeniu z Panem. Trzeba iśd za tą gwiazdą z wiarą, wielkodusznością
i gotowością mędrców. Wówczas na pewno poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem,
pozwoli znaleźd Tego, którego serce szuka ze szczerą miłością. Mędrcy nie ustali w swojej
podróży, chociaż nie znali dokładnie miejsca, gdzie narodził się Jezus. Podobnie i każdy
wierzący winien trwad w dobrem i w poszukiwaniu Boga nawet pośród ciemności
wewnętrznych i kiedy zdaje się, że gaśnie światło oświecające jego drogę. Te ciemności
można pokonad tylko gorącym duchem ogołoconej i czystej wiary, wspierającej się jedynie
na Bogu. Wiem, że Bóg tego chce, że mię wzywa, i to mi wystarcza. „Wiem, komu
uwierzyłem, i pewien jestem” (2 Tm 1, 12); cokolwiek dopuści na mnie lub zażąda ode mnie,
nie mogę w Niego wątpid. Takie jest najlepsze usposobienie, by złączyd się z adoracją
mędrców „i jak oni w skarbach swoich złożyli Panu mistyczne dary, tak również i my
starajmy się wydobywad z serc własnych dary godne Boga” (św. Leon Wielki).
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA

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.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 13 stycznia – 13:30 pierwsza grupa; 14:15 druga
grupa.
SŁOWO BOŻE NA CO DZIEO

30.12.2018
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

585 €

180 €

710 €

355 €

30 €

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
WIATOWE
DNI M
ŁODZIEŻYOfiara większa niż 250
rejestrowanych można zaopatrzyd się wŚbiurze
duszpasterstwa.
Zarejestrowana
euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam K
ubiegad
się o dodatkowe
RAKÓW
2016 20% od Revenue.

Zachęcamy do codziennej lektury Słowa Bożego. Jednym z rozwiązao jest czytanie
tekstów liturgicznych danego dnia. W naszym kościele w każdym miesiącu dostępny
jest OREMUS – miesięcznik liturgiczny z tekstami czytao mszlanych, na każdy dzieo
miesiąca. Może warto pomyśled nad duchową lekturą. Oprócz tekstów Słowa
Bożego na każdy dzieo. W Oremusie znajdziemy krótkie rozważania na każdy dzieo
i liturgiczną ciekawostkę.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy wolontariuszy o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła w sobotę 12 stycznia.
Zaczynamy o godz. 10.00. Każda para rąk jest potrzebna.

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.

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
W sobotę 12 stycznia odbędzie się spotkanie modlitwewne po Mszy św.
o godz. 17:00

