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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 7.04.2019
9:30 W Bogu wiadomej intencji
11:00 +Krystyna i Ryszard Majchrzak
12:30 O Boże błogosławieostwo 3 rokowi SECIM w podziękowaniu za
modlitwę i wsparcie
18:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek 8.04.2018
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 9.04.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Środa 10.04.2019
19:00 Za Ryszarda o uwolnienie z nałogu alkocholowego i opiekę NMP
Czwartek 11.04.2019
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Piątek 12.04.2019
19:00 Int. wolna
Sobota 13.04.2019
17:00 Int. wolna
Niedziela 14.04.2019
9:30 Agata i Satya (1 rocz. ślubu)
11:00 +Krystyna Skolimowska (4 rocz. śmierci)
12:30 +Elżbieta Jabson (1 rocz. śm)
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

V Niedziela Wielkiego Postu

7.04.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA(J 8,1-11)

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud
schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją
pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienowad. A Ty co mówisz? Mówili to
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyd. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem
po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieo. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy
to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzid, poczynając od starszych, aż do
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się
rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł
do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Święty Jan opisuje zdarzenie ewangeliczne z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do Jezusa,
aby ją osądził. „Nauczycielu, niewiastę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienowad. A Ty co mówisz?” (J 8, 4). Lecz Zbawiciel czyni coś zgoła nowego,
czego stare prawo nie brało pod uwagę. Nie ogłasza wyroku, ale po chwili milczenia, pełnej napięcia
wskutek wyczekiwania oskarżycieli i oskarżonej, odpowiada po prostu: „Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamieo” (tamże 7). Wszyscy ludzie są grzesznikami, nikt przeto nie ma
prawa stawad się sędzią drugich. Ma je tylko jeden, Najniewinniejszy, Pan; lecz również i On nie
korzysta z niego, ale posługuje się raczej swoją władzą Zbawiciela: „Nikt cię nie potępił?... i Ja ciebie
nie potępiam. — Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (tamże 10—11). Tylko Chrystus, który przyszedł
oddad życie za zbawienie grzeszników, może uwolnid niewiastę od grzechu i powiedzied jej: „Nie
grzesz już”. Słowo Jego niesie z sobą łaskę płynącą z Jego ofiary. W sakramencie pokuty ponawia się
dla każdego wierzącego gest uwalniający, jakim Chrystus udziela człowiekowi łaski, aby mógł walczyd
z grzechem i „nie grzeszyd już”.
O. Gabriel

I Kolekta
480 €

II Kolekta

215 €

KOLEKTA NIEDZIELNA
24.03.2019
Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
134,20 €

70 €

WIELKI POST U ŚW. 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.
KRĄG BIBLIJNY
Kolejne Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się
w czwartek 11 kwietnia po Mszy św. wieczornej.
Kontynuujemy rozważanie w oparciu o Ewangelię św. Łukasza.
Zapraszamy
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ

Kolejna katecheza odbędzie się 14 kwietnia 13:30 – dwie grupy.

Ogrzewanie

Fundacja
małych
stópek

25 €

100,50€

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.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KRAKÓW 2016

SAFEGUARDING CHILDREN
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.

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
W sobotę 13 kwietnia odbędzie się spotkanie modlitewne
po Mszy św. o godz. 17:00

KWIATY DO GROBU PAOSKIEGO
Od Niedzieli Palmowej rozpoczynamy zbiórkę BIAŁYCH KWIATÓW do dekoracji naszej świątynii
na Święta Wielkanocne. Prosimy o kwiaty cięte oraz doniczkowe (np. hortensje - ang.
Hydrangea), które można zostawid w zakrystii. Od przyszłego tygodnia będzie można także
złożyd ofiarę na ten cel do skarbony na koocu ławek.
PODZIĘKOWANIA DLA PARAFIAN OD FUNDACJI „MAŁYCH STÓPEK”
Fundacja Małych Stópek (www.dlazycia.info) serdecznie dziekuje wiernym duszpasterstwa
polskiego przy kosciele sw. Audoena w Dublinie za ich ogromna ofiarnosc. 1000pln zostalo
zebrane i przekazane na rzecz Fundacji w tym tygodniu.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W Niedzielę Palmową oraz w Wielką Sobotę w godzinach 09:00 – 15:00 na placu przed
kościołem odbędzie się Wielkanony Kiermasz Świąteczny.
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.

