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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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
Poniedziałek 11.02.2018
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.11) int. córki
Wtorek 12.02.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.12) int. córki
Środa 13.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.13) int. córki
Czwartek 14.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.14) int. córki
Piątek 15.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.15) int. córki
Sobota 16.02.2019
17:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.16) int. córki
Niedziela 17.02.2019
9:30 Za dusze w czyśdcu cierpiące R.I.P
11:00 +Dorota i Andrzej Kwiecioscy R.I.P
12:30 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.17) int. córki
18:00 Piotr Cina w dniu urodzin o Boże błogosławieostwo
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

V Niedziela w ciągu roku

10.02.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 5, 1-11)

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchad słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich
i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówid, rzekł do Szymona:
"Wypłyo na głębię i zarzudcie sieci na połów!" A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili,
zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwad. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie
łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan
i rzekł: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym". I jego bowiem,
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również
Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do
Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Liturgia słowa ukazuje dzisiaj powołanie trzech ludzi: Izajasza, Piotra i Pawła. Powołanie
Boże każdego z nich poprzedziło jakieś objawienie: Bóg, zanim powierzy człowiekowi
szczególną misję, objawia się mu i daje się poznad. Wspaniałego objawienia dostąpił Izajasz:
„Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie” (Iz 6, 1), wokół Niego Serafini
upadli na twarz w adoracji, śpiewając: „Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów” (tamże 3).
Wobec tak wielkiego majestatu i świętości Izajasz drży: czuje się bardziej niż kiedykolwiek
nieczysty, niegodny, by stad w obecności Boga. Lecz kiedy słyszy głos Pana mówiącego do
niego: „Kogo mam posład? Kto by Nam poszedł?”, nie waha się ani chwili i odpowiada: „Oto
ja, poślij mnie!” (tamże 8). Nikt nie może samowolnie podjąd się misji współpracy z Bogiem;
lecz jeśli Bóg go wzywa, to niegodnośd człowieka nie może byd powodem do cofnięcia się.
O. Gabriel

Dziękujemy wszystkim za pomoc w sprzątaniu naszego kościoła oraz wszystkim
zaangażowanym w rozbieraniu choinek i żłóbka!

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/

KOLEKTA NIEDZIELNA

03.02.2019
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

560 €

275 €

80 €

25 €

70 €

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.
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
W zestawy kopert rejestrowanych
można zaopatrzyd
się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam
KRAKÓW 2016
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.

LUTOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA
Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczony jest na utrzymanie budynku naszego
kościoła.
W tym miesiącu szczególnie polecamy ksiazke "Świadectwo. Dziennik duchowy". Są
to zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej (1934-2012), która otrzymała nadzwyczajny dar
mistycznych spotkao z Jezusem. Na wyraźne polecenie Jezusa od 1985 r. do swojej
śmierci spisywała Jego rady i pouczenia, zamieszczając je w dwóch dziennikach:
Świadectwie i Słowie pouczenia. Po śmierci Alicji Lenczewskiej dzienniki jej duszy
zostały zbadane przez komisję teologiczną powołaną przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę.
Komisja ta potwierdziła zgodnośd tekstów mistyczki z nauczaniem Kościoła.
Teologiczna i duchowa dojrzałośd tych tekstów zdumiewa, a treści w nich zawarte
umacniają wiarę, udzielają odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i prowadzą trudną
drogą ku dojrzałości chrześcijaoskiej.

