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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 10.03.2019
9:30 O łaskę zdrowia dla Matki
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.
Poniedziałek 11.03.2018
1 + Anne, Peter Thompson o Boże błogosławieostwo
19:00
2+ Zofia o pokój wieczny
Wtorek 12.03.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 O powrót do zdrowia i Boże błogosławieostwo dla Alicji Lipczyoskiej
Środa 13.03.2019
Dziękczynno-błagalna o powrót do zdrowia Kazimierza
19:00 Kwiatkowskiego, o Boże błogosławieostwo, łaskę darów Ducha św.
i opieke NMP w dalszym życiu.
Czwartek 14.03.2019
19:00 Ryszard o dar przebaczenia i opiekę NMP
Piątek 15.03.2019
19:00 Int. wolna
Sobota 16.03.2019
17:00 Int. wolna
Niedziela 17.03.2019
9:30 Int. wolna
11:00 Dziękczynna w intencji osób, które modliły się i udzieliły pomocy
medycznej dla Waldemara oraz za przyjaciół, którzy ciągle wspierają
jego modlitwą
12:30 +Paweł Cina 16 r. śm. R.I.P
18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
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

I Niedziela Wielkiego Postu

10.03.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 4, 1-13)

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym
chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz
mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do
Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.
Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

ŚLADAMI PANA JEZUSA...

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Pustynia dla Jezusa jest nie tylko miejscem samotności i zażyłości z Bogiem, lecz
także miejscem najwyższej walki, „gdzie był kuszony przez diabla”. Szatan przedstawia
Zbawicielowi mesjanizm triumfalny i pełen chwały. Dlaczego cierpied głód? Jeśli On jest
Synem Bożym, niech zmieni kamienie w chleb. Dlaczego żyd jak nędzny włóczęga na
drogach Palestyny, wśród ludzi rozgoryczonych z powodu ubóstwa i ucisku politycznego?
Jeżeli pokłoni się Szatanowi, otrzyma od niego królestwa i władzę. Dlaczego wystawiad się
na sprzeciw kapłanów, uczonych w Prawie, przywódców ludu? Jeśli rzuci się w dół
z narożnika świątyni, aniołowie poniosą Go na rękach, a wszyscy uznają Go za Mesjasza.
Szatan, strącony do piekła z powodu pychy, nie może stawiad innych propozycji. Lecz Jezus,
Syn Boży, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postad sługi” (Flp 2, 7) wie dobrze, że
naprawid ludzki grzech buntu i pychy może tylko jedna droga: upokorzenia, posłuszeostwa,
krzyża. Ponieważ Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, zbawi świat nie przez triumf, lecz przez
cierpienie „stając się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej”.

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.
KRĄG BIBLIJNY
Kolejne Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się
w czwartek 14 marca po Mszy św. wieczornej.
Kontynuujemy rozważanie w oparciu o Ewangelię św. Łukasza.
GRUPA MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA

O. Gabriel

Pierwsze spotkanie organizacyjne 16 marca w sobotę po Mszy św. w salce św. Anny.
KOLEKTA NIEDZIELNA
03.03.2019
I
Kolekta
520 €

II
Kolekta
185 €

Koperty
jednorazowe
12 €

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Koperty
rejestrowane
45 €

Ogrzewanie
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.
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam
ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.KRAKÓW 2016

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.

Rekolekcje w Duszpasterstwie Polskim przy kosciele sw. Audoena odbędą się
5,6 i 7 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Tyburowski, dr teologii
i nauk patrystycznych, duszpasterz polski w Limerick.
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2019
Zachęcamy wiernych do rozważenia podjęcia 9-cio miesięcznej duchowej adopcji dziecka
poczętego, którą rozpoczniemy w uroczystośd Zwiastowania NMP i Dzieo Świętości Życia
25 marca 2019. Więcej szczegółów na plakatach i ulotkach.

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.

