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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 22.03.2020
9:30 Ewelina o Błogosławieostwo Boże i łaskę zdrowia i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej
11:00 o Błogosławieostwo Boże i opiekę NMP dla rodziny
Kaźmierczaków
12:30 W Bogu wiadomej intencji
18:00 +Weronika Pieszyk, z rodzin Hoffów, Pieszyków, Janczaków.
Poniedziałek 23.03.2020
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 24.03.2020
13:15 1 St. Anne’s family intentions
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Środa 25.03.2020
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Czwartek 26.03.2020
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Piątek 27.03.2020
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Sobota 28.03.2020
17:00 Int. wolna
Niedziela 29.03.2020
9:30 +z rodzin Jaskółów, Nowaków, Torbów i Michalczyków
11:00 +Katarzyna Grzyb, 10 r. śm
12:30 +Maria Płoskonka, 4 r. śm
18:00 +z rodz: Sierpioskich i Filipiaków; za Pawła i Leszka
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 3235
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl
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Z niedzielnej Ewangelii
(J 9,1-41)

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego
człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto
zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy
jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak,
aby się na nim objawiły sprawy Boże.
Potrzeba nam pełnid dzieła Tego, który Mnie
posłał, dopóki jest dzieo. Nadchodzi noc,
kiedy nikt nie będzie mógł działad. Jak długo
jestem na świecie, jestem światłością świata.
[...]Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy
ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie,
abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu
pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzid sąd, aby ci
, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi.
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i
my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli
niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy",
grzech wasz trwa nadal.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Dzisiejsza Ewangelia – podobnie jak zeszło- i przyszłotygodniowa – przez wieki towarzyszyła
przygotowaniom katechumenów do chrztu. Większośd z nas została ochrzczona w dzieciostwie,
więc nie mieliśmy okazji świadomie przeżyd stopniowego wtajemniczania w chrześcijaostwo. Warto
jednak wykorzystad rytm liturgii, aby jeszcze raz przejśd przez drzwi Kościoła i utwierdzid naszą wiarę.
Spróbujmy zrozumied, co opowieśd o niewidomym od urodzenia mówi o nas, uczniach Chrystusa.
Przyznaję, że historia ta czytana w takim kontekście robi piorunujące wrażenie. To przecież ja jestem
tym mężczyzną, który urodził się w całkowitych ciemnościach: nie ze swojej winy ani z winy
moich rodziców. I tkwiłem w nich, dopóki Chrystus nie dał mi wzroku (bo przywrócid można tylko coś,
co się wcześniej miało), polecając się obmyd w wodzie – chrzcielnej.Opowieśd jednak na tym się
nie kooczy. Uzdrowiony nie do kooca wie, za sprawą czyjej mocy przejrzał. Gdy analizuje krok po kroku
to, co się stało, rodzi się w nim wiara, o której daje świadectwo przed ludźmi. A za to spotyka go
prześladowanie i wykluczenie. Dla pierwszych pokoleo chrześcijan to podobieostwo losów było
oczywiste – dla nas, wygodnie wymoszczonych w chrześcijaostwie zaadaptowanym na miarę ogólnie
akceptowanych obyczajów, już niekoniecznie.
Jakie wobec tego zadanie stawia przede mną odświeżenie pamięci o chrzcie? Święty Paweł
podpowiada: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak
dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawośd i sprawiedliwośd, i prawda.
Badajcie, co jest miłe Panu”. Badajcie i tym żyjcie!
Dominik Jarczewski OP

KOLEKTA NIEDZIELNA - 15.03.2020
I Kolekta
305€

II Kolekta
150€

Koperty
jednorazowe
40€

Koperty
rejestrowane
10€

Ogrzewanie
55€

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.

„Całe życie i wszystkie wydarzenia powinny uczyd człowieka mądrości, po to, by nie marnował łaski
czasu i łaski ofiary.
By wzrastał wD
miłości
czynieniu dobra.
ŚWIATOWE
NI Mi ŁODZIEŻY
Moja droga krzyżowa jest streszczeniem i znakiem twojego życia, które od niej różni się tym, że jest
KRAKÓW
2016
rozciągnięte
w czasie.“
A. Lenczewska, Słowo Pouczenia, 122

25 MARCA 2020 DZIEO ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – DUCHOWA ADOPCJA
25 marca w uroczystośd Zwiastowania Paoskiego obchodzimy Dzieo Świętości Życia. Jego celem jest
podkreślanie nadrzędnej wartości życia ludzkiego, budzenie wrażliwości na sens i wartośd życia od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. O zainicjowanie tego święta zaapelował Jan Paweł II. W odpowiedzi,
Zebranie Plenarne Episkopatu Polski uchwaliło w 1998 roku datę obchodów na 25 marca.
Serdecznie zachęcamy wiernych do podjęcia się dzieła 9miesięcznej Duchowej Adopcji dziecka
poczętego. Materiały z informacjami na ten temat można znaleźd na stoliku za ławkami. Jest również
możliwśd materialnego wsparcia Fundacji Małych Stópek ze Szczecina, która działa w obronie życia
dzieci nienarodzonych. Datki na rzecz fundacji można składad do skarbony na koocu ławek.

WIELKI POST
W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziałuw nabożeostwach pasyjnych:
 Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30.
 Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedziele o godz. 17.15, a w środy o
godz. 18.30 zapraszamy na śpiew Gorzkich Żali przed Mszą świętą.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje w Duszpasterstwie Polskim są odwołane.

25 MARCA – UROCZYSTOŚD ZWIASTOWANIAPAOSKIEGO
Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P.
obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego
rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z
Nazaretu, by zwiastowad Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego
pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
Fakt, że uroczystośd ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica
Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Uroczystośd Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzad Kościół Wschodni już od wieku V. Na
Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). W swoich
początkach uroczystośd ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Paoskie.
Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy
akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem
lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną
między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania.
Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Paoski".

