INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 13.09.2020 – 24 niedziela zwykła
3
9:30 Za dusze w czyśdcu cierpiące
11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo
i opiekę NMP dla Jakuba
12:30 Int. wolna
18:00 +Agnieszka o pokój duszy
Poniedziałek 14.09.2020
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 15.09.2020
19:00

1 Dziękczynna za 13 lat wspólnego życia małżeoskiego o Boże
błogosławieostwo i opiekę NMP dla Magdaleny i Krzysztofa Cichowicz
2 W Bogu wiadomej intencji

Środa 16.09.2020
19:00
Czwartek 17.09.2020
1 Dziękczynna ku czci św. Hildegardy
19:00 2 Dziękczynna z okazji 4 r. ślubu z prośbą o potrzebne łaski i opiekę
NMP dla Eweliny i Sylwestra
Piątek 18.09.2020
19:00
+Wanda
Sobota 19.09.2020
17:00
Niedziela 20.09.2020 – 25 niedziela zwykła
9:30
11:00
12:30
18:00 Int. wolna
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

XXIV niedziela zwykła

13.09.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 18, 21-35)

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyd, jeśli mój brat zawini względem
mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się
rozliczyd ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczad, przyprowadzono mu jednego, który był mu
winien dziesięd tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddad, pan kazał sprzedad go
razem z żoną, dziedmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskad. Wtedy sługa padł
mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwośd, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusid, mówiąc: „Oddaj, coś
winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwośd, a oddam tobie”. On
jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego,
widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitowad się nad swoim współsługą, jak
ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydad go katom, dopóki mu
nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jeden denar był w czasach Pana Jezusa dziennym wynagrodzeniem za pracę robotnika.
Sześd tysięcy denarów odpowiadało co do wartości jednemu talentowi. Zadłużony sługa,
który winien był dziesięd tysięcy talentów, nigdy nie byłby w stanie spłacid tak wielkiego
długu. To wyolbrzymienie ma ukazad wielkie miłosierdzie Boga, który wyciąga nas z
rzeczywistości grzechu, jeśli oddamy Jemu należną cześd i tak jak ów sługa wyznamy: Okaż
mi cierpliwośd, a wszystko ci oddam.
Miłosierdzie Boga nie jest jednak tylko wielkim darem. Jest także przykładem i zadaniem.
Ten, kto doświadczył przebaczenia od Boga, chce dzielid się nim także z innymi. Pan,
wybaczając, wprowadza nas w rzeczywistośd królestwa niebieskiego, w którym nie ma
miejsca dla małoduszności, ani tego sługi, który nie potrafi przebaczyd swemu bratu,
pomimo, że ów brat wołał do niego słowami, których sługa sam użył wcześniej: Okaż mi
cierpliwość, a wszystko ci oddam.
Komentarz został przygotowany przez Rafała Mińkowskiego kleryka III roku WMSD w Warszawie

KOLEKTA NIEDZIELNA
6.09.2020
I Kolekta
250€

II Kolekta
125€

Koperty
jednorazowe
145€

Koperty
rejestrowane
255€

Ubezpieczenie
255€

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
– 14 WRZEŚNIA
Święto to obchodzone jest zarówno w Kościele zachodnim jak i
wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na
którym umarł Jezus Chrystus przez matkę cesarza rzymskiego
Konstantyna, św. Helenę ok. 320r. Krzyż ten jest dla chrześcijan
największą relikwią. Nabożeostwa ku jego czci sięgają
początków chrześcijaostwa.

Serdecznie zapraszamy wiernych na Mszę Świetą
w poniedziałek 14 września o godz. 19:00.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaostwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz
przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia
po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z
uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słooca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz".
Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa
umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo
jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza.

WAŻNE INFORMACJE
Msze święte w niedzielę odprawiane są w kościele św.Audoen’a według rozkładu przed
pandemią: 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 . Podczas Mszy śwętych w kościołach na terenie całej
Irlandii może przebywad od ostatniej niedzieli więcej niż 50 osób, pod warunkiem wyznaczenia w
kościele sektorów do 50 osób i zachowywania dystansu. W razie większej liczby uczestników
wolontariusze wskażą miejsce w korytarzu lub przed wejściem do kościoła. W zakrystii mogą
przebywad maksymalnie cztery osoby.Do sakramentu Pokuty będzie można przystępowad od
poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 18:50; w soboty 16:00 - 16:50, w niedziele 8:45-9:20 oraz
17:00-17:50. Spowiedź będzie nadal odbywała się w zakrystii.

KATECHEZA Światowe
PRZYGOTOWUJĄCA
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
DniDOMłodzieży
Zapisy na katechezę przygotowującą do Pierwszej Komunii Świętej w 2021 roku
Kraków
rozpoczną
się 2016
20 września 2020 i będą trwały do 11 października 2020. Zapisy,
dokonywane przez rodziców dziecka, przyjmujemy w zakrystii.
KALENDARZ LITURGICZNY:
14 września, pon- Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września, wt- Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
18 września 2020 - Święto św. Stanisława Kostki

Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacioskim zwykle
używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierd Chrystusa jako cenę
zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolnośd wyznawania swojej wiary krzyż stał
się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i
uświęca całe życie chrześcijaoskie: zaczyna i kooczy modlitwę, dzieo i każdą ważniejszą czynnośd,
uświęca przestrzeo i jest używany przy wszelkich błogosławieostwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze
prawdy wiary chrześcijaoskiej. Św. Jan Damasceoski pisze: "Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a
nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierd, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesnośd i ponad samą śmierd, zgotował
powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziedmi i dziedzicami".
Znak krzyża rozpoczyna i kooczy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieostwa.
Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyo przypomina
wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim
ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

