INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
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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

dantis

18:00 +Piotr Gołąbek, R.I.P.
Poniedziałek 4.02.2018
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.4) int. córki
Wtorek 5.02.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.5) int. córki
Środa 6.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.6) int. córki
Czwartek 7.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.7) int. córki
Piątek 8.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.8) int. córki
Sobota 9.02.2019
17:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.9) int. córki
Niedziela 10.02.2019
9:30 Za dusze w czyśccu cierpiące R.I.P.
11:00 Oliwia w dniu urodzin o Boże błogosławieostwo
12:30 Wiktoria, 8 rocz. ur. o opiekę NMP, wiele łask Bożych
i błogosławieostwo Boże dla całej rodziny
18:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.10) int. córki
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

IV Niedziela w ciągu roku

03.02.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 4, 21-30)

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym
łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do
nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu,
w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał:
"Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry,
na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich,
oddalił się.

I CZWARTEK MIESIĄCA

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią doraźnej skuteczności, i taką
mentalnośd wnosimy również do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. Bywa, że
w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, że to
i tak nic by nie dało. Tymczasem chrześcijaoskie świadectwo ma uobecniad Chrystusa,
niezależnie od tego, czy zostanie On natychmiast przyjęty, czy nie. Bóg przygotowywał
proroka Jeremiasza na przeciwności, a Jezus przyszedł do Nazaretu świadom tego, że żaden
prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem
w Eucharystii uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec
przeciwności.
Ks. Maciej

KOLEKTA NIEDZIELNA

27.01.2019
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

670 €

235 €

25 €

140 €

45 €

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.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

KRAKÓW 2016

W Pierwszy Czwartek - Modlitwa o powołania kapłaoskie i zakonne. Po Mszy
św. wieczornej – nabożeostwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem tego, co świętujemy
w Wielki Czwartek. Teologia liturgii przychodzi nam tutaj z pomocą i określa
owo przypominanie jako anamnezę (gr. anamnesis – przypominad, czynid
pamiątkę).
Słowo byd może wydaje się trudne, ale chodzi tutaj o to, że za każdym razem,
kiedy w liturgii coś wspominamy, to jednocześnie dana prawda lub konkretne
wydarzenie uobecnia się między nami. Tym samym zbawcze dzieło Chrystusa
jest kontynuowane w każdym miejscu i czasie. Sam Jezus daje nam wskazanie,
mówiąc: „To czyocie na moją pamiątkę (gr. anamnesin)!”.
W czwartek, poprzez anamnezę, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i z
Jezusem wchodzimy na drogę Jego Męki. Na pierwszy plan wysuwają się tu
dwa ważne wydarzenia: ustanowienie Eucharystii i kapłaostwa.

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA
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/

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.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy o pomoc przy rozbieraniu żłóbka w sobotę,
9 lutego, o godz. 10:00.

