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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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 1 O Boże błogosławieostwo dla rodziny Paterów
2 +Stefania Matusik R.I.P
Poniedziałek 25.02.2018
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.25) int. córki
Wtorek 26.02.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
Środa 27.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.27) int. córki
Czwartek 28.02.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.28) int. córki
Piątek 1.03.2019
19:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.29) int. córki
Sobota 2.03.2019
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00 +Jan Grzyb z Miłkowej, R.I.P. (greg.30) int. córki
Niedziela 3.03.2019
9:30 +Xriso, zm. 31.12.18 R.I.P
11:00 Lenka, Anielka, i Hania o Boże błogosławieostwo, łaskę wzrastania
w wierze, nadziei i miłości oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
12:30
Dantis
ARKLOW
12:30 +Maria, 2 rocz. śm. R.I.P
18:00 W Bogu wiadomej intencji
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

VII Niedziela w ciągu roku

24.02.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 6, 27-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyocie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw
mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broo mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyocie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięcznośd? Przecież i grzesznicy okazują miłośd tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięcznośd? I grzesznicy to samo
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się
wam wdzięcznośd? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymad. Wy natomiast
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyocie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezus zna serce ludzkie zranione przez grzech. Wie, że wobec obelg, niesprawiedliwości,
gwałtu, gwałtownie budzi się uczucie zemsty; ukazuje jednak przebaczenie nie jako akt heroiczny
zastrzeżony dla świętych, lecz jako prosty obowiązek każdego chrześcijanina. Wymaga to
głębokiego nawrócenia, prawdziwego wewnętrznego przekształcenia myśli i uczud, lecz właśnie
tego żąda Pan od swoich uczniów: „Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za
to dla was wdzięcznośd? Przecież i grzesznicy miłośd okazują tym, którzy ich miłują”.
Chrześcijanin nie może działad tak jak grzesznicy lub ci, których nie oświeciło jeszcze światło
Ewangelii, A właśnie w dziedzinie miłości i przebaczenia należy różnid się od nich. Dlatego Jezus
nalega w sposób szokujący: „Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi... daj każdemu,
kto cię prosi... . Jeśli nie zawsze można te słowa zastosowad dosłownie, nie należy ich jednak
odrzucad — trzeba przyjąd głębokie znaczenie, które właśnie wymaga, aby się powstrzymad od
zemsty za zniewagę, aby byd gotowym świadczyd dobrodziejstwo każdemu, dając nawet więcej,
niż się należy, aby raczej wyrzec się własnego prawa, niż spierad się z bratem. Ostatecznie chodzi
tutaj o tę „większą sprawiedliwośd” (Mt 5, 20), ożywioną miłością i kooczącą się w miłości, z jaką
Jezus przyszedł nauczad i którą pierwszy urzeczywistnił oddając życie swoje za lud buntowniczy
i niewdzięczny, umierając za nas, „gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8).
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA
17.02.2019
I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

550 €

245 €

45 €

15 €

40 €

I PIĄTEK, I SOBOTA MIESIĄCA
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. Szczególnie zapraszamy dzieci po
pierwszej komunii świętej.
W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00.

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.

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

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy wolontariuszy o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła w sobotę,
2 marca. ROZPOCZYNAMY PO MSZY ŚWIĘTEJ o godzinie 11:00!! Każda para rąk
jest potrzebna.

