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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 31.03.2019
9:30 +Agnieszka o Miłosierdzie Boże i zbawienie wieczne
11:00 Józef i Zofia Kwiecioscy o łaskę zdrowia i wytrwałośd w chorobie
12:30 +Bolesław Dawid (20 r. śm) R.I.P
18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek 1.04.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 2.04.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 3.04.2019
19:00 Int. wolna
Czwartek 4.04.2019
19:00 Int. wolna
Piątek 5.04.2019
19:00 Int. wolna
Sobota 6.04.2019
11:00
17:00 Int. wolna
Niedziela 7.04.2019
9:30 Int. wolna
11:00 Int. wolna
ARKLOW
Dantis
12:30
12:30 O Boże błogosławieostwo 3 rokowi SECIM w podziękowaniu za
modlitwę i wsparcie
18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – 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
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NIEDZIELNA EWANGELIA(Łk 15, 1-3.11-32)

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze
i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą
przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności,
która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko,
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód
w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,
a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich
sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój
brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

WIELKI POST U ŚW. AUDOEN’A

Syn marnotrawny, który opuścił dom ojca zażądawszy swojej części, by żyd w niezależności
i swobodzie wskutek występków utracił jednak mienie i swobodę, stając się niewolnikiem namiętności
i nędznym pastuchem świo. Przyczyną jego powrotu stały się wyrzuty sumienia, echo głosu Bożego.
Bóg jest tym ojcem, który wyczekuje bez wytchnienia synów, co Go opuścili, i pobudza ich do powrotu
cierniem doznanego zawodu i wyrzutami sumienia. A gdy zobaczy ich na drodze skruchy, wybiega
naprzeciw, by przyśpieszyd pojednanie, zaofiarowad im pocałunek przebaczenia i urządzid przyjęcie.
W tym przyjęciu muszą uczestniczyd także synowie pozostali w domu, wierni obowiązkom więcej
może ze zwyczaju niż z miłości, a więc niezdolni zrozumied miłości ojca ku zbłąkanym braciom, jego
radości z ich powrotu, i dzielid jej z nim. Zresztą wszyscy ludzie, chociaż w różny sposób i w różnej
mierze, są grzesznikami. Błogosławieni ci, którzy uznając to z pokorą, odczuwają potrzebę pojednania
się z Bogiem, nawracania się coraz bardziej do Jego miłości i do miłości ku braciom.
O. Gabriel

I Kolekta
710 €

II Kolekta

385 €

KOLEKTA NIEDZIELNA
24.03.2019
Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
95 €

40 €

Ogrzewanie

Fundacja
małych
stópek

20 €

125 €

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
Trwa zbiórka funduszy na ogrzewanie. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty z opisem
OGRZEWANIE. Potrzebujemy zebradok. 3000 euro. Polecamy tę sprawę waszej ofiarności.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim parafianom za pomoc w sprzątaniu kościoła w sobotę 30 marca.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
SAFEGUARDING CHILDREN
KRAKÓW
2016
OCHRONA MAŁOLETNICH
I PODATNYCH
DOROSŁYCH

Zgodnie z wymaganiami polityki bezpieczeostwa dzieci, młodzieży i podatnych dorosłych
w Kościele w Irlandii, 16 marca 2016 r., rektor kościoła św. Audoen'a mianował za aprobatą władz
Archidiecezji Dublioskiej panią Beatę Kozłowską przedstawicielem Ochrony małoletnich
i podatnych dorosłych. Pani Beata Kozłowska ma przygotowanie prawnicze i doświadczenie ze służby w
policji. W sprawach dotyczących zagrożenia dobra małoletnich i podatnych dorosłych prosimy zwracad
się do pani Kozłowskiej lub jednego z posługujacych przy kościele księży.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W Niedzielę Palmową oraz w Wielką Sobotę w godzinach 09:00 – 15:00, na placu przed kościołem
będzie czynny Kiermasz Świąteczny.

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 .
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
Rekolekcje Wielkopostne w Duszpasterstwie Polskim przy kościele św. Audoena odbędą się 5,6 i 7
kwietnia 2019. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Tyburowski, dr teologii i nauk patrystycznych,
duszpasterz polski w Limerick.
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH:
Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą świętą.
Piątek, 5 kwietnia:
18:00 Spowiedź, 18:30 Droga Krzyzowa, 19:00 Msza święta z nauką rekolekcyjną
Sobota, 6 kwietnia:
11:00 Msza święta z nauką rekolekcyjną; 17:00 Msza święta z nauką rekolekcyjną; 18:00 Adoracja
Najświetszego Sakramentu; okazja do spowiedzi do 19:00.
Niedziela, 7 kwietnia:
Zakooczenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną na wszystkich Mszach Świętych;
17:15 - Gorzkie Żale z rozwazaniem pasyjnym.
PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy do
Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy za kapłanów i nowe powołania. W piątek, Adoracja
NajświętszegoSakramentu i nabożeostwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
W sobotęzapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00 a po niej Nabożeostwo do Matki Bożej.
PROJEKCJA FILMU W REŻYSERII MELA GIBSONA „PASJA”
W niedzielę 31go marca po mszy o godz. 18:00 Straż Św. Audoena zaprasza Parafian powyżej 18go
roku życia na projekcję filmu „PASJA” (2004). Projekcja odbędzie się Salce Św. Anny. Wstęp wolny.
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 www.koscioldublin.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.
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA
Spotkanie grupy Mężczyzn św. Józefa (MSJ - Boży Mężczyzna w XXI wieku) odbędzie się w sobotę
6 kwietnia po Mszy św. o godz. 17:00. Więcej informacji o MSJ na stronie www.mezczyzni.net.

ZBIÓRKA NA RZECZ FUNDACJI „MAŁYCH STÓPEK”
Kontynuujemy zbiórkę na rzecz FundacjiMałych Stópek. Specjalna skarbona na datki dla Fundacji
znajduje się na koocu ławek. Więcej o Fundacji można dowiedzied się z ulotek, broszurek oraz
bezpłatnych gazetek przy skarbonie oraz na stronie www.dlazycia.info.

