INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 24.11.2019
3
9.30
Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
11.00
O zdrowie i Boże błogosławieostwo dla wnuczka Patryka
12:30
Franciszek Dawid o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski z okazji
1 urodzin
18.00
1 Józefa Żądło
2 +Barbara Janas (greg. 3)
Poniedziałek 25.11.2019
19:00
+Barbara Janas (greg. 4)
Wtorek 26.11.2019
13.15
St. Anne’s Family

UROCZYSTOŚD CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Środa 27.11.2019
1. +Barbara Janas (greg. 6)
19.00
2. Mary Comiskey intentions
Czwartek 28.11.2019
1 +Barbara Janas (greg. 7)
19.00
2 W Bogu wiadomej intencji
Piątek 29.11.2019
1 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
19.00
2 +Barbara Janas (greg. 8)
3 +z rodziny Ołówek
Sobota 30.11.2019
1 Nowenna za zm. poleconych w wypominkach
17:00
2 +Barbara Janas (greg. 9)
Niedziela 1.12.2019
9.30
Za Bartosza z okazji 10-ych urodzin o Boże błogosławieostwo i opiekę
NMP
11.00
Andrzej Cina o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski z ozkazji dnia
urodzin
12:30
W intencji Andrzeja w dniu imienin o Boże błogosławieostwo i opiekę św.
Patrona
18.00
+Barbara Janas (greg. 10)

NIEDZIELNA EWANGELIA

24.11.2019
(Łk 23,35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i
podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król
żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I
dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu
odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Chrystus jest królem, ponieważ ma bezwzględne pierwszeostwo wobec Boga i wobec ludzi
w porządku stworzenia i odkupienia. „On jest obrazem Boga niewidzialnego”, obrazem
doskonałym i widzialnym, objawiającym Ojca: kto Jego widzi, widzi Ojca (J 14, 9). Jest
„Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15), a więc pierwszym w myśli i miłości Ojca,
pierwszym przez swoją godnośd nieskooczoną, stawiającą Go ponad wszystkimi stworzeniami,
pierwszym, ponieważ „w Nim... przez Niego i dla Niego” zostały stworzone wszystkie rzeczy, Bóg
bowiem powołał je do istnienia przez Niego, swoje odwieczne Słowo. Całe stworzenie należy do
Niego; On jest równocześnie Królem, który nim rządzi, oraz Kapłanem, który poświęca i składa
ofiarę Ojcu na chwałę. Ponieważ jednak stworzenie zostało splamione grzechem, Chrystus, który
je odkupił za cenę swojej krwi, jest także Jego Zbawicielem. Ludzie, których zbawił, stanowią
królestwo, Kościół, którego On jest Głową, Oblubieocem, Pasterzem, Panem. Ponadto przez
swoje wcielenie stał się również bratem ludzi, a przez mękę i śmierd „Pierworodnym spośród
umarłych”, którzy kiedyś powstaną z Nim — jako „pierwocinami” zmartwychwstałych. Chrystus
prawdziwie „ma pierwszeostwo we wszystkim” i w Nim człowiek znajduje wszystko: życie,
„odkupienie, odpuszczenie grzechów” . I oto spontanicznie wyrywa się z serca hymn
wdzięczności Bogu Ojcu, który w Synu swoim raczył stworzyd i odnowid wszystkie rzeczy, dad
ludziom życie i zbawienie: „Z radością dziękujemy Ojcu, który...uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”
Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
KOLEKTA NIEDZIELNA – 17.11.2019

I
Kolekta
425€

II
Kolekta
230€

Koperty
jednorazowe
180€

Koperty
Ubezpieczenie
rejestrowane
100€
115€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymaniei ubezpieczenie
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.

ZBIÓRKA NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
ŚWIATOWE
DNI MKoperty
ŁODZIEŻY
Trwa zbiórka na ubezpiecznie budynku
naszego kościoła.
przeznaczone na ten cel
wyłożone są na stoliku pod chórem. Ofiary
można
również
składad
KRAKÓW 2016 do skrabonekna koocu
ławek. Bóg zapład.
KURS KATECHETYCZNY I KURS PORADNICTWA RODZINNEGO
W styczniu 2020 w naszym Duszpasterstwie rozpocznie się kurs katechetyczny oraz
kurs poradnictwa rodzinnego. Więcej szczegółów wkrótce. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt na mejl: biuro@kosciol-dublin.pl.
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 2019
Już dziś zapraszamy parafian na kiermasz przedświąteczny, który odbędzie się w
niedzielę 15 oraz 22 grudnia na placu naszego kościoła.

LISTOPAD – MIESIĄC MODLITW ZA ZMARŁYCH
Modlitwyza zmarłych:w każdą niedzielę listopada o godz. 12.15; w każdy piątek listopada po Mszy
Świętej wieczornej - nabożeostwo za zmarłych przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nowenna Mszy św. za zmarłych podannych w wypominkach:
Dzieo pierwszy - 2 listopada o 11:00; Dzieo drugi - 8 listopada o 19:00; Dzieo trzeci – 10 listopada o 9:30;
Dzieo czwarty - 15 listopada o 19:00; Dzieo piąty -17 listopada o 12:30; Dzieo szósty -22 listopada o
19:00; Dzieo siódmy - 24 listopada o 9:30; Dzieo ósmy - 29 listopada o 19:00; Dziewiąty Dzieo Nowenny 30 listopada o 17:00.
Jak najskuteczniej pomagać duszom zmarłych?
Msza święta(także Msze święte gregoriaoskie); Modlitwy za zmarłych; Odpusty ofiarowane w intencji
zmarłych; Jałmużna; Cierpienia iumartwienia(m.in. post) ofiarowane w intencji dusz zmarłych.

UROCZYSTOŚD JEZUSA CHRUSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypada w ostatnią niedzielę roku
liturgicznego – w tym roku to 24 listopada 2019. Wprowadził ją do liturgii papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakooczenie roku jubileuszowego.Papież nakazał
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeostwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówid litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystośd obchodzono w
ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę
roku liturgicznego.Uroczystośd ta miała w swoim charakterze przeciwstawid się ówczesnym
silnym tendencjom ateistycznym i laickim i wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego
władzę nad człowiekiem i całym światem.
Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w
uroczystośd Chrystusa Króla można uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ma nam uświadomid, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonao, z
wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko
stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym
od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i
wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, chod jeszcze nie zostało do kooca wypełnione.
Dlatego właśnie w codziennejmodlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
KALENDARZ LITURGICZNY
24 listopada - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
25 listopada – św. Katarzyny Aleksandryjskiej
30 listopada 2019 - Sobota - święto świętego Andrzeja Apostoła

