INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3

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 +Maria, 2 rocz. śm. R.I.P
12:30
ARKLOW

Dantis

18:00 W Bogu wiadomej intencji
Poniedziałek 4.03.2018
19:00 +Bill Mitchell, R.I.P
Wtorek 5.03.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Dantis
Środa 6.03.2019
11:00
19:00
Czwartek 7.03.2019
19:00 + Za zm. z rodzin Kaczmar, Kogut oraz Ewa Stefanowska, R.I.P
Piątek 8.03.2019
1 Catherine Hodge intentions
19:00
2 Dantis
Sobota 9.03.2019
17:00 O Boże błogosławieostwo dla osób, które modlili się za Karola
Niedziela 10.03.2019
9:30 Int. wolna
11:00 O łaskę uzdrowienia z grzechu nieczystości osoby Bogu wiadomej
i wszystkich, których dotyczy ten problem
12:30 W Bogu wiadomej intencji
18:00 +Elżbieta Mroczka, R.I.P. 5 rocz. śm.
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

VIII Niedziela w ciągu roku

3.03.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 6, 39-45)

Jezus opowiedział uczniom przypowieśd: "Czy może niewidomy prowadzid niewidomego? Czy
nie wpadną w dół obydwaj? Uczeo nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówid swemu bratu: „Bracie, pozwól, że
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuo najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąd drzazgę
z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa
złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa
zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

I CZWARTEK MIESIĄCA

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Nie można świecid innym, jeśli się nie ma światła: „Czy może niewidomy prowadzid
niewidomego?” (Łk 6, 39) . Światło ucznia nie pochodzi z jego własnej mądrości. lecz z nauki
Chrystusa, którą przyjął i umiejętnie stosował, bo „uczeo nie przewyższa nauczyciela” . Tylko
w tej mierze, w jakiej sobie przyswaja i stosuje w życiu naukę i przykłady Mistrza, tak aby
stal się Jego żywym obrazem, chrześcijanin może stad się świetlanym przewodnikiem dla
braci i pociągad ich do Chrystusa. Upodabnianie się do Pana to praca całego życia,
wymagająca nieustannego wysiłku. Wymaga spokojnego spojrzenia wewnętrznego, które
by
pozwoliło
poznad
i
poprawid
własne
błędy,
aby
nie
popaśd
w niekonsekwencję, o jakiej powiedział Chrystus: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego
brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”

W Pierwszy Czwartek - Modlitwa o powołania kapłaoskie i zakonne. Po Mszy
św. wieczornej – nabożeostwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
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.

O. Gabriel

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY

KOLEKTA NIEDZIELNA
24.02.2019

W sobotę 9 marca odbędzie się spotkanie modlitwewne
po Mszy św. o godz. 17:00

I Kolekta

II Kolekta

Koperty
jednorazowe

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

595 €

265 €

130 €

20 €

30 €

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.

AKCJA OGRZEWANIE

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się 10 marca – 13:30 pierwsza grupa;
14:15 druga grupa.

UWAGA!!!!!!!!!
W środę, 6 marca, jest ŚRODA POPIELCOWA. Msze święte z posypaniem głów
popiołem odprawimy o godzinie 11:00 oraz o 19:00.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Trwa zbiórka funduszy na ogrzewanie w sezonie jesienno – zimowym. Przy wyjściu
KRAKÓW
2016 Potrzebujemy zebrad
z kościoła są wyłożone koperty z opisem
OGRZEWANIE.
ok. 3000 euro. Polecamy tę sprawę waszej ofiarności.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu kościoła
w sobotę 2 marca.

WIELKI POST U AUDOEN’A
W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału
w nabożeostwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30.
Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedzielę o godz.
17.15, zaś w środę o godz. 18.30 zapraszamy na śpiew
Gorzkich Żali przed Mszą świętą.

