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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 12.01.2020
9:30 Rez.
11:00 O Błogosławieostwo Boże i opiekę NMP dla Dawida
12:30 O Błogosławieostwo Boże i opiekę NMP dla Roberta – int. z okazji
dnia urodzin
18:00 Rez.
Poniedziałek 13.01.2020
19:00 O Błogosławieostwo Boże i opiekę NMP dla Dawida
Wtorek 14.01.2020
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Int. wolna
Środa 15.01.2020
19:00 Matt McDermott
Czwartek 16.01.2020
19:00 Int. wolna
Piątek17.01.2020
19:00 Int. wolna
Sobota 18.01.2020
17:00 Secim
Niedziela 19.01.2020
9:30 +Adam Florkowski o dar życia wiecznego
11:00 O Błogosławieostwo Boże i opiekę NMP dla Agnieszki – int. z okazji
imienin
12:30 Int. wolna
18:00 Matt McDermott

Święto Chrztu Pańskiego

12.01.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA(Mt 3, 13-17)

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

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąd od niego chrzest.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam
wypełnid wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i
ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto
głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

SŁOWO BOŻE NA CO DZIEO

Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza, że Jan Chrzciciel nie chciał się podjąd tej
czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że
Pan nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy szli
prosid o chrzest pokuty, i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnid
wszystko, co sprawiedliwe”. „Sprawiedliwośd”, jaką Jezus chce wypełnid, jest to doskonałe spełnienie
woli Ojca; i właśnie Ojciec w odpowiedzi na ten gest tak pokorny, stawiający Jezusa na równi
z grzesznikami, objawia Jego godnośd Mesjasza i Duch Święty widzialnie zstępuje na Niego.
Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim owocowała i aby dał się
prowadzid Duchowi Świętemu, jest pokora skłaniająca go do szukania we wszystkim woli Bożej,
z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

KOLEKTA NIEDZIELNA I ŚWIATECZNA
5.01.2019
I Kolekta
590€

II Kolekta
265€

Koperty
jednorazowe
660€

Koperty
rejestrowane
10€

Ogrzewanie
100€

6.01.2020 – UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO
I Kolekta
160€

II Kolekta
100€

Koperty
jednorazowe
10€

Koperty
rejestrowane
5€

Ogrzewanie
40€

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 OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
Trwa zbiórka funduszy na zakup oleju do ogrzewania naszego kościoła.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Koperty na ten cel są wyłożone na stoliku pod chórem. Ofiary w kopertach można składad
podczas tacy lub do skarbon pod chórem
lub na2016
koocu ławek. Bóg zapład!
KRAKÓW
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin. W kościele przygotowane są kartki zgłoszeniowe.
Wypełnione danymi prosimy złożyd podczas tacy lub przynieśd osobiście do zakrystii. Z każdą
zgłoszoną osobą skontaktujemy się bezpośrednio w celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty.
KRĄG BIBLIJNY ZAPRASZA
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które odbędzie się w czwartek 16 stycznia po
Mszy Świętej wieczornej. Kontynuujemy rozważania w oparciu o Ewangelię według św. Łk.

Zachęcamy do codziennej lektury Słowa Bożego. Jednym z rozwiązao jest czytanie tekstów
liturgicznych danego dnia. W naszym kościele w każdym miesiącu dostępny jest OREMUS –
miesięcznik liturgiczny z tekstami czytao mszlanych, na każdy dzieo miesiąca. Może warto
pomyśled nad duchową lekturą. Oprócz tekstów Słowa Bożego na każdy dzieo. W Oremusie
znajdziemy krótkie rozważania na każdy dzieo i liturgiczną ciekawostkę.

KONCERT KOLĘD – PODSUMOWANIE
5 stycznia 2020 przyszło wielu naszych parfian i gości do kościoła św. Audoen’a na
Świętowanie Rocznicy Urodzin Pana Jezusa przez udział w Koncercie Kolęd. Goście zostali
zaproszeni przez Boga Ojca, Duch Święty rozniósł zaproszenia a Jezus obiecał swoim gościom
udział w biesiadzie Królestwa Niebieskiego. Błogosławieni ci, którzy odpowiedzieli na
zaproszenie.
Koncert okazał się wielkim sukcesem. Chwałę Bogu na wysokościach, Matce Bożej i pokój
ludziom na ziemi wyśpiewały wszystkie zespoły i indywidualni wykonawcy. Przepięknie
zaprezentowały się i zabrzmiały dzieci z Małej Scholi pod kierownictwem Doroty Szlachta.
Wszyscy pozostajemy pod wrażeniem ich występu.
Chcemy także zwrócid uwagę i serdecznie podziękowad mistrzom zaplecza, którzy często nie
zostali nawet sfotografowani przy pracy którą wykonywali na chwałę Bożą: Scholi Dorosłych,
która programowała koncert od sierpnia ubiegłego roku; grupie św. Hildegardy, która
upiekła Ciasteczka radości, serwowała kawę orkiszową i promowała Koncert; Strażnikom św.
Audoen’a poświęcającym się przy sprzątaniu, dekorowaniu, pilnowaniu porządku na
parkingu, witaniu gości i wielu innym zadaniom; Renacie Wrzesioskiej i zespołowi, który
przygotował scenografię na Koncert; Służbie Liturgicznej Ołtarza; Szkole Ewangelizacji Cyryl
i Metody zachęcającej do czytania Pisma Świętego i pogłębiania wiedzy o naszym Zbawicielu;
grupie Ksawery’s Team zaangażowanej w zbiórkę funduszy na pomoc w terapii dziecka
z Belfastu. Serdeczne podziękowanie składam wszystkim, którzy wsparli zbiórkę związaną
z Dobrą Nowiną o Królestwie Bożym (zbiórka na ten cel podczas Kiermaszu przed Bożym
Narodzeniem i Koncertu wyniosła €1,177.50).
Niech pokój i radośd pochodzące od Nowonarodzonego Króla Wszechświata będą udziałem
wszystkich, którzy zdecydowali byd częścią pięknego wydarzenia które miało miejsce w tym
Domu Bożym.
Ks. Stanisław Hajkowski SChr

