INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
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Niedziela 27.01.2019
9:30 +Edward, 9 r. śm, R.I.P
11:00 +Dziadkowie i pradziadkowie o życie wieczne, R.I.P
12:30 Strażnicy Audoena
18:00 Jolanta o szczęśliwy przebieg operacji, łaskę zdrowia i opiekę NMP
Poniedziałek 28.01.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 29.01.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 30.01.2019
19:00 Int. wolna
Czwartek 31.01.2019
19:00 Int. wolna
Piątek 1.02.2019
1 Za Teresę Cendrowską, podziękowanie Bogu za opiekę i prośba
19:00 o błogosławieostwo Boże i opiekę NMP
2 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.1) int. córki
Sobota 2.02.2019
11:00 +Fryderyk Pędrak. 28 r. śm. R.I.P.
17:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.2) int. córki
Niedziela 3.02.2019
9:30 Stefania, 86 r. ur. o błogosławieostwo Boże
11:00 +Henryka Surówka, R.I.P.
12:30 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.3) int. córki
12:30
ARKLOW

18:00

III Niedziela w ciągu roku

27.01.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

dantis
+Piotr Gołąbek, R.I.P.
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

Wielu już starało się ułożyd opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadad dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisad ci po kolei,
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonad o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieśd o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu,
gdzie się wychował. W dzieo szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytad.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
"Duch Paoski spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolnośd, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówid do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma,
które słyszeliście".

I PIĄTEK, I SOBOTA MIESIĄCA
KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

Jezus w synagodze nazaretaoskiej otwiera księgę Izajasza i czyta —
a niewątpliwie nie jest to przypadek — rozdział dotyczący Jego misji: „Duch Paoski
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę” (Łk 4, 18) Tylko On może czytad to proroctwo w pierwszej osobie,
stosując je wprost do siebie. Dotychczas odczytywano je zwracając myśl ku
zapowiedzianej tajemniczej osobistości. Tylko On, ukooczywszy czytanie, mógł
powiedzied: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” . Tego zestawienia
nie czyni Ewangelista — Łukasz przytacza je tylko — lecz sam Chrystus; On jest
przedmiotem proroctwa, jest obecny we własnej osobie, pełen Ducha Świętego
przyszedł głosid zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. On jest
„wypełnieniem” odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca.
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA

20.01.2019

W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania
z sakramentu pokuty od godziny 18.00. Po Mszy
świętej - Adoracja Najświętszego Sakramentu
i nabożeostwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W Pierwszą Sobotę święto Ofiarowania
Pańskiego
- zapraszamy na Mszę świętą
o godz. 11.00.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
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.
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA

I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

650 €

325 €

55 €

50 €

80 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
WIATOWE
DNI MiŁODZIEŻY
naszego kościoła. Są dwa rodzaje Ś
kopert
– jednorazowe
rejestrowane. W zestawy kopert
rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze K
duszpasterstwa.
Zarejestrowana
Ofiara większa niż 250
RAKÓW 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.

Spotkanie inauguracyjne nowej grupy Mężczyźni św. Józefa (MSJ) odbędzie się:
Sobota 23.02, po Mszy św. o godz. 17:00; Niedziela 24.02, po Mszy św. o godz. 12:30.
Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sied mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie
Jezusowi Chrystusowi. Więcej informacji: http://mezczyzni.net/main/
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.

