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NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 25,31–46)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z
Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a
On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły
po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeśd; byłem spragniony, a daliście Mi pid; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście
do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pid? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". Król im
odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie,
przeklęci, w ogieo wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeśd;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pid; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie
przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie". Wówczas zapytają i ci:
"Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym
albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko,
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Arcyważną katechezę, otrzymaną poprzez zdanie z Listu św. Pawła, możemy
wprost zastosowad do interpretacji fragmentu Ewangelii. W pierwszym okresie Adwentu
będziemy nastawiad się na powtórne przyjście Chrystusa (paruzję): ale „nastawiad się” nie
oznacza trzymad dla Niego „puste miejsce parkingowe” (czytaj: „nic nie robid”), lecz rozwijad
się jako owca posłuszna Pasterzowi (przypominam pierwsze czytanie i psalm). Na ten
„przedparuzyjny” wymiar Adwentu zwraca uwagę dzisiejsza Ewangelia, która przedstawia
Jezusa jako Sędziego (albo Króla w jego funkcji sądowniczej). On nie tyle „rozlicza”, ile
rozpoznaje swoich (bądź lepiej: rozpoznaje „się” w swoich). W tym momencie wychodzą na
jaw rzeczywiste granice Jego panowania: dokąd istotnie rozciągnęło się Jego królestwo.
Komentarz został przygotowany ks. Błażeja Węgrzyna

WAŻNE INFORMACJE
W związku z decyzją Rządu Republiki Irlandii nie będzie publicznych Mszy Świętych i
Nabożeostw do 1 grudnia. Kościół będzie otwarty na prywatną modlitwę:
od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 19:30, w sobotę od 16:00 do 18:30,
w niedzielę od 9:30 do 12:00 i od 17:00 do 18:30.
Będziemy sprawowali Msze Święte prywatnie. Wszystkie zamówione intencje zostaną
odprawione według wyznaczonych dni. Jest możliwośd zamawiania intencji na najbliższy
czas przez telefon 087 239 3235 lub e-mail biuro@kosciol-dublin.pl.Spowiedź odbywa się
w zakrystii w godzinach otwarcia kościoła.
KALENDARZ LITURGICZNY:
22 listopada, ndz – Uroczystośd Chrystusa Króla Wszechświata
23 listopada, pon – św. Klemensa I, papieża i męczennika; św. Kolumbana, opata
25 listopada, śr – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

ODPUSTY W OKTAWIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystośd Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskad odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar
dla dusz w czyśdcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskad odpust
zupełny od 1 do 30 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny
możemy uzyskad raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1. Wzbudzid intencję jego
otrzymania. 2. Byd w stanie łaski uświęcającej. 3. Wyzbyd się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąd w tym dniu Komunię Świętą. 5. Odnowid naszą jednośd ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Światowe Dni Młodzieży

25 LISTOPADA - ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

Kraków
2016 cs. Wielikomuczenica Jekatierina (ur. ok. 282, zm. ok. 300) – męczennica
Katarzyna
Aleksandryjska,
chrześcijaoska, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święta Kościoła katolickiego i
prawosławnego. Według tradycji była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która
przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierd męczeoską w wieku 18 lat. Otwarcie krytykowała
prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza lub Maksymina, żonę którego
nawróciła na chrześcijaostwo. Wyrok śmierci zapadł podyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała
się bieglejsza od pięddziesięciu mędrców niechrześcijaoskich, częśd z nich nawracając. Niezadowolony
z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierd po torturach; odstąpiono od łamania kołem
po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie. Wśród najstarszych
autorów,wspominających Katarzynę, byli święty Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyoskiej.

LISTOPADOWE MODLITWY
ZA ZMARŁYCH
Miesiąc listopad jest poświęcony szczególnej
pamięci naszych bliskich zmarłych






Modlitwy za zmarłych: w każdą niedzielę listopada o godz. 11.00 i w każdy piątek listopada
o godz. 18:30 - kapłan ofiaruje modlitwy za zmarłych (wypominki) przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem.
Wypominki: Kartki wypominkowe można wydrukowad z pliku dołączonego do tej strony.
Są one również dostępne na stoliku w kościele pod chórem. Wypełnione kartki prosimy
podpisad, zeskanowad i przesład na adres: biuro@kosciol-dublin.pl lub składad w kopertach
do skarbony pod chórem. Ofiarę można złożyd wciskając ikonkę DONATE na naszej stronie
Duszpasterstwa i wybierając opcję: Family Offering / Ofiara na utrzymanie kościoła.
Nowenna Mszy Św. za zmarłych podanych w wypominkach: Dzieo pierwszy - 3 listopada;
Dzieo drugi - 8 listopada; Dzieo trzeci - 10 listopada; Dzieo czwarty - 14 listopada; Dzieo
piąty -17 listopada; Dzieo szósty -22 listopada; Dzieo siódmy - 24 listopada; Dzieo ósmy 29 listopada; Dziewiąty Dzieo Nowenny - 30 listopada

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!

