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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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
Poniedziałek 18.02.2018
1 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.18) int. córki
19:00
2 Za dusze w czyśdcu cierpiące R.I.P
Wtorek 19.02.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
1+Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.19) int. córki
19:00
2 Za dusze w czyśdcu cierpiące R.I.P
Środa 20.02.2019
1+Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.20) int. córki
19:00
2 +Janina Dudzik, rocz. śm. R.I.P
Czwartek 21.02.2019
1+Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.21) int. córki
19:00
2 Za dusze w czyśdcu cierpiące R.I.P
Piątek 22.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.22) int. córki
Sobota 23.02.2019
1+Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.23) int. córki
17:00
2 Anne Hodge o Boże błogosławieostwo
Niedziela 24.02.2019
9:30 Za dusze w czyśdcu cierpiące R.I.P
11:00 O łaski potrzebne i zdrowie dla Zofii i Józefa Kwiecioskich
12:30 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.24) int. córki
18:00 O Boże błogosławieostwo dla rodziny Paterów
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

VI Niedziela w ciągu roku

17.02.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 6, 17. 20-26)

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru
i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiad się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie
się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpied będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucid się i płakad będziecie. Biada wam,
gdy wszyscy ludzie chwalid was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym
prorokom".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA

Miłośd i wiernośd prawu stanowią sprawiedliwośd i świętośd ludu Izraela. Prawo to
jednak nie było jeszcze doskonałe i ludzie pojmowali je zbyt materialnie. Kiedy przyszedł
Jezus, powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieśd Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieśd, ale wypełnid” (Mt 5, 17). Nauczał, że nie wystarczy materialna
i zewnętrzna wiernośd prawu; potrzeba głębszej wierności, wewnętrznej, zobowiązującej
umysł i serce. „Słyszeliście, że powiedziano przodkom... a Ja wam powiadam...”; te słowa,
które św. Mateusz powtarza aż sześd razy, zapowiadają bardzo istotne uzupełnienia, jakie
Jezus wniósł do Prawa. Nie wystarcza, na przykład, nie zabijad; trzeba wystrzegad się
również zwykłych słów wyrażających niechęd, pogardę, brak miłości względem bliźniego.
Kto chowa gniew lub żal względem brata, to tak, jakby go zabijał w swoim sercu; ten
bowiem umarł dla jego miłości, pozbawiony został jego życzliwości i zainteresowania. Nie
wystarcza wstrzymad się od zewnętrznych czynów przeciw prawu, należy pozbyd się także
myśli i złych pragnieo, kto bowiem zgadza się na nie, już zgrzeszył „w sercu swoim”: zabił
brata lub popełnił cudzołóstwo, zależnie od przypadku.

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/

O. Gabriel

ŚLADAMI PANA JEZUSA...
Duszpasterstwo Polskie przy kościele św. Audoen’a organizuje pielgrzymkę do ZIEMI
ŚWIĘTEJ. Termin: 28 maja - 4 czerwca 2019 r. Program szczegółowy jest dostępny na
stronie internetowej www.kosciol-dublin.pl w zakładce Życie wspólnoty→Wydarzenia
Duszpasterstwa. Ponieważ wylot będzie z Dublina a nie z Polski, jak wcześniej
podawano, cena wyjazdu to 4,990 PLN i 200 USD.
SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
W sobotę 23 lutego odbędzie się spotkanie modlitwewne
po Mszy św. o godz. 17:00

KOLEKTA NIEDZIELNA

10.02.2019

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ

I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

600 €

325 €

55 €

25 €

100 €

Kolejna katecheza odbędzie się 24 lutego – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.
LUTOWE NOWOŚCI W SKLEPIKU U AUDOENA

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w
kopertach, która
są ŁODZIEŻY
przeznaczone na bezpośrednie
ŚWIATOWE
DNI M
utrzymanie naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane.
KRAKÓW
2016
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.

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.

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.

