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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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
Poniedziałek 15.04.2018
19:00 Int. wolna
Wtorek 16.04.2019
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 17.04.2019
19:00 +Helena Pawelska (5 rocz. śmierci)
Czwartek 18.04.2019
19:00 +Alicja Katarzyna Pędrak (1 miesiąc po śmierci)
Piątek 19.04.2019
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku
Sobota 20.04.2019
19:00 Liturgia Wigilii Paschalnej
Niedziela 21.04.2019
6:00
9:30
11:00
12:30 +Tadeusz Płaza 15 r. śm oraz za dusze zm. Teofila(ona), Antoni,
Edward i Janina
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

Niedziela Palmowa

14.04.2019

Z niedzielnej Liturgii Słowa (Łk 19, 28-40)

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”,
tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.
A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie
oślę?»Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do
zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbid radośnie Boga za wszystkie
cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym:«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię
Paoskie.Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu
rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroo tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli
ci umilkną, kamienie woład będą».

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do
Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawid tłum, ale każdego
człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodnośd. Śmierd, zło i grzech
zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od
słów: "Hosanna", po słowa: "Na krzyż Nim!". Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie
przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyd prawdziwą radośd
z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.

WIELKI
ŚW.AUDOEN’A
AUDOEN’A
WIELKITYDZIEŃ
TYDZIEŃ W
W KOŚCIELE
KOŚCIELE ŚW.
TRIDUUM PASCHALNE
TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
To dzieo dziękczynienia za
ustanowienie Sakramentu
Eucharystii i Kapłaostwa.
Msza Święta Wieczerzy Paoskiej, z
obrzędem obmycia nóg, będzie
sprawowana o godz. 19.00

O. Przemysław

I Kolekta

II Kolekta

800 €

325 €

KOLEKTA NIEDZIELNA
7.14.2019
Koperty
jednorazowe
93 €

Koperty
rejestrowane

Ogrzewanie

20€

10 €

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.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W Niedzielę Palmową oraz w Wielką Sobotę w godzinach 09:00 – 15:00 na placu przed
kościołem odbędzie się Wielkanony Kiermasz Świąteczny.
KWIATY DO GROBU PAOSKIEGO
Od Niedzieli Palmowej rozpoczynamy zbiórkę BIAŁYCH KWIATÓW do dekoracji naszego
kościoła 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.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU
KRAKÓW 2016
Poniedziałek – środa od 17:30 – 20:00
Wielki Piątek 17:00 – 18:30 oraz po Liturgii Wielkopiątkowej.
Wielka Sobota 9:00 – 16:00.
Prosimy nie zostawiad spowiedzi na ostatni moment przed Świętami Wielkiej Nocy.
NABOŻEOSTWA PASYJNE
Gorzkie Żale w środę o godz.18:30
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz.18:00

WIELKI PIĄTEK
To dzieo Męki i Śmierci Jezusa
Chrystusa. W tym dniu Kościół
nie celebruje Eucharystii lecz
oddaje cześd Krzyżowi, który ze
znaku haoby stał się znakiem
naszego odkupienia.
Liturgia Wielkiego Piątku będzie
sprawowana o godz. 19.00

WIELKA SOBOTA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Dzieo Modlitwy, Adoracji przy
Grobie Paoskim, która jest
czuwaniem w oczekiwaniu na
poranek zmartwychwstania.
Błogosławienie pokarmów:
9.00 – 16.00
o każdej pełnej godzinie.
Liturgia Wielkiej Soboty będzie
sprawowana o godz. 19.00

Nasze Najważniejsze Święto. Dzieo
Zmartwychwstania Paoskiego.
Jezus Chrystus Zwyciężył śmierd i
grzech. Odkupił Człowieka.
Uroczysta Msza Święta – Rezurekcja
o godz. 6.00
Pozostałe Msze święte
według normalnego,
niedzielnego porządku!

