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Niedziela Zmartwychwstania 21.04.2019
6.00 Za Parafian
9.30 Mateusz Cina o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo
12.30 +Tadeusz Płaza 15 r. śm oraz za dusze zm. Teofila(ona), Antoni, Edward i
Janina
18.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019
9.30 +Dariusz Antuszewski
11.00 Ann Marie for recovery from cancer
12.30 Teresa, John Dernoke; Mary Annamarie, Marie, Matt McDermott
18:00 +Artur Gryckiewicz
Wtorek 23.04.2019
13.15 St. Anne’s Family
19.00 Int. wolna
Środa 24.04.2019
19.00 Int. wolna
Czwartek 25.04.2019
Fr John Killeen, Marie Killeen, Fr Mike Drufer, Anne Rihes, Henrie Derbin,
19.00
Dan Kennedy.
Piątek 26.04.2019
Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin MałgorzatyGroennwald i w int. całej
19.00
rodziny, o zdrowie, Boże błog. i łaskę darów Ducha Św. i opiekę NMP
Sobota 27.04.2019
12:00 Ślub
17:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Niedziela 28.04.2019
9.30 Magdalena i Piotr o Boże błogosławieostwo w życiu małżeoskim
11.00 +Mariusz Pawłowski
12.30 O Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski, opiekę NMP dla Radka, Sylwii oraz
synów
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 Zmartwychwstania Pańskiego

21.04.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 20,1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamieo odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeo
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeo wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeo,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstad z martwych.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

x

„Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego — powiedział Anioł do niewiast. — Powstał, nie ma Go
tu” (Mk 16, 6). W pierwszej chwili ta wieśd wzbudziła obawę i strach do tego stopnia, że niewiasty
„uciekły od grobu... Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały”. Lecz razem z nimi, lub może nieco
wcześniej, była Maria Magdalena, a ta zaledwie zobaczyła „kamieo odsunięty od grobu”, pobiegła do
Piotra i Jana zanieśd im wieśd: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20, 1-2).
Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza grobu ujrzeli „leżące płótna oraz chustę... oddzielnie
zwiniętą” (J 6-7); ujrzeli i uwierzyli. Oto pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w Chrystusie
zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna znalezione w pustym grobie. Gdyby
zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się o to, by ogołocid zwłoki, a płótna poskładad z taką
starannością? Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby oświecid uczniów, którzy „dotąd nie rozumieli
jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstad z martwych” (tamże 9), ani tego, co przepowiedział
sam Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, głowa Kościoła, i Jan, „uczeo, którego Jezus miłował”
(tamże 2), mają tę zasługę, że przyjęli znaki Zmartwychwstałego; wieśd przyniesioną przez niewiastę,
pusty grób oraz płótna tam złożone.
O. Gabriel
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1115 €

II Kolekta
430 €

KOLEKTA NIEDZIELNA
14.04.2019
Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
140 €

35 €

Ogrzewanie
15 €

Ofiara na
kwiaty

329,20€

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.

ŚWIATOWEZADPOMOC
NI MŁODZIEŻY
DZIĘKUJEMY
Serdecznie dziękujemy wszystkim wiernym,
którzy
w wielu formach aktywnie
KRAKÓW
2016
zaangażowali się w przygotowanie naszej świątyni na Triduum Paschalne oraz
Uroczystość Zmartwychwstania Paoskiego. Bóg zapłać.
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.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.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
C

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia
radości i pokoju od Zmartwychwstałego Jezusa.
X

Niech doświadczenie radości Chrystusa Zmartwychwstałego
staje się udziałem wszystkich wierzących przez zjednoczenie
z Chrystusem w wierze, nadziei i miłości.
X

Z modlitewną pamięcią Księża Chrystusowcy
Wielkanoc 2019 - Kościół Św. Audoen'a, Dublin

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 19-28 KWIETNIA 2019
Nowennę do Bożego Miłosierdzia kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisad w
sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia,
począwszy od Wielkiego Piątku. W naszym kościele będziemy ją odprawiad w
tym nakazanym czasie po każdej Mszy Świętej wieczornej.
SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY ZAPRASZA
W sobotę 27 kwietnia odbędzie się spotkanie modlitewne po Mszy św. o 17:00
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Kolejna katecheza odbędzie się niedzelę 28 kwietnia o 13:30 – dwie grupy.

