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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 20.01.2019
9:30 +Piotr Rogusz , +Janina i Zdzisław Pogan
11:00 +Andrzej Hoc (10 r. śm)
12:30 +Władysław i Lucyna Całka, z okazjii 33 r. śmierci ojca. R.I.P
18:00 +Tadeusz Lisewski, 3 r.śm
Poniedziałek 21.01.2018
Dziękczynno błagalna w dniu imienin Agnieszki i za całą rodzinę
19:00 Nowaków o zdrowie, błogosławieostwo Boże, łaskę Darów Ducha
Świętego i nieustającą opiekę NMP w dalszym życiu
Wtorek 22.01.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 23.01.2019
W intencji Mileny z okazji urodzin, i rodziny o Boże błogosławieostwo
19:00
i opiekę NMP
Czwartek 24.01.2019
19:00 Int. wolna
Piątek 25.01.2019
19:00 Int. wolna
Sobota 26.01.2019
17:00 Int. wolna
Niedziela 27.01.2019
9:30 +Edward, 9 r. śm, R.I.P
11:00 +Dziadkowie i pradziadkowie o życie wieczne.
12:30 Strażnicy Audoena
18:00 Jolanta o szczęśliwy przebieg operacji, łaskę zdrowia 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

II Niedziela w ciągu roku

20.01.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 2, 1-11 )

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego:
"Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy
jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześd stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeo, z których każda mogła pomieścid dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do
sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich:
"Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta
weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego:
"Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Pierwszy cud Jezusa dokonany podczas godów weselnych przypomina niewysłowioną
rzeczywistośd obcowania w miłości, zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży, stawszy się
człowiekiem, przyszedł nawiązad z ludźmi. Nie tylko Izrael czy Jerozolima, lecz cała ludzkośd
została wezwana do zjednoczenia, do zaślubin ze swoim Bogiem. Cenę tego wezwania Jezus
zapłaci na krzyżu, w godzinie naznaczonej przez Ojca.
W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie nadeszła (J 2, 4).
Jednak za przyczyną Maryi Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiadający zbawienie,
odkupienie. Woda zmienia się cudownie w najlepsze wino, aby niejako zapowiedzied
głęboką przemianę, jakiej śmierd i zmartwychwstanie Chrystusa dokonają w ludziach. Dzięki
obfitej łasce, tam gdzie przedtem obfitował grzech, Pan przemieni niesmaczną i zimną wodę
egoizmu ludzkiego w mocne i prawdziwe wino miłości. A to wszystko dzieje się dlatego, że
człowiek — każdy człowiek — jest wezwany do uczestnictwa w godach weselnych Słowa
z naturą ludzką, a więc do radowania się Jego miłością i zażyłością zaślubin. Obecnośd
i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych w Kanie są wielką podnietą do ufności.
Człowiek czuje się niegodnym zjednoczenia z Chrystusem, lecz jeśli powierza się Matce, Ona
sama przygotuje go i prowadzi do Niego, przyspieszając godzinę.
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA

Trwają 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.
STYCZNIOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczony jest na utrzymanie budynku
naszego kościoła.
W tym miesiącu szczególnie polecamy Modlitewniki z serii Módlmy Się..
W sprzedaży m.in. Nabożeostwo Pierwszych Piątkow Miesiąca, Nabożeostwo
Pierwszych Sobót Miesiąca, Tajemnice Szczęścia, Do Ran Chrystusa, Do Krwi
Chrystusa, Do Św. Michała Archanioła, Do MB Nieustającej Pomocy, Do MB
Pięknej Miłości, Do Św. Charbela, Do Św. Hildegardy z Bingen, Do Św. Jana
Pawla II, Najpopularniejsze Koronki, O uwolnienie od mocy zla,
W trudnosciach materialnych, Modlitewnik dla rozbitych rodzin etc.
KRĄG BIBLIJNY

13.01.2019
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

590 €

250 €

50 €

120 €

220 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W zestawy kopert
rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250
KRAKÓW 2016
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.

Kolejne Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się
w czwartek 24 stycznia po Mszy św. wieczornej.
Kontynuujemy rozważanie w oparciu o Ewangelię św. Łukasza.
SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
W sobotę 26 stycznia odbędzie się spotkanie modlitwewne
po Mszy św. o godz. 17:00
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 27 stycznia – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.

