INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3Niedziela 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu
Za zmarłych podanych w wypominkach
+Andrzej Cina o życie wieczne
Poniedziałek 30.11.2020
1 Za zmarłych podanych w wypominkach
2 +Agnieszka Jakimiak greg. 1
Wtorek 1.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 2
2 +Marek Szymaoski
Środa 2.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 3
2 +Aleksander Szymaoski
Czwartek 3.12.2020
1 +Agnieszka Jakimiak greg. 4
2 +Tadeusz Kliszczyk
3 Danuta Całka
Piątek 4.12.2020
1+Agnieszka Jakimiak greg. 5
2 Za Luciene o opikę NMP i wszelkie potrzebne łaski w życiu
Sobota 5.12.2020
1 O łaskę nawrócenia i opiekę NMP dla Andrzeja
2 +Agnieszka Jakimiak greg. 6
Niedziela 6.12.2020 –II Niedziela Adwentu
+Agnieszka Jakimiak greg. 7
+Szczepan

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent
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NIEDZIELNA EWANGELIA (Mk 13, 33-37)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który
udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię:
Czuwajcie!".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Pan Jezus trzykrotnie w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas: "Czuwajcie!”.
Byd może nieraz szukamy w naszej religijności jakiejś formy relaksu, odprężenia. Zresztą, przecież
pokój – dar Ducha Świętego – jest jednym z owoców dobrej modlitwy. Ale z całą pewnością owocem
modlitwy jest także duchowa dyspozycyjnośd, jeszcze większe oddanie się Bogu i bliźnim, większa
gorliwośd. Ten pokój, który daje Duch Święty, jest zatem w jakiś paradoksalny sposób także
skupieniem. Owocem naszego autentycznego spotkania z Bogiem nie jest jakieś rozpłynięcie się w
idylli, ale właśnie czujnośd serca.
Kiedy podczas modlitwy staram się z uwagą nasłuchiwad Bożego słowa, wyczekuję Bożych natchnieo,
kiedy uważnym sercem trwam w ciszy przed żywym Bogiem, wówczas także w mojej codzienności
jestem wrażliwy na głos drugiego człowieka, na jego wołanie o pomoc, Wtedy umiem wykorzystywad
te okazje do miłości, które pojawiają się nieraz niespodziewanie.Adwent jest czasem czuwania. Papież
Benedykt XVI, rozważając przed laty dzisiejszą Ewangelię w swojej homilii na rozpoczęcie Adwentu,
mówił: "Czuwad to iśd za Panem, wybierad to, co wybrał Chrystus, kochad to, co On ukochał,
upodabniad swoje życie do Jego życia; czuwad to przeżywad każdą chwilę w cieniu Jego miłości, nie
dając się pokonad nieuniknionym trudnościom i problemom codziennego życia” (Homilia z 30.11.2008
r., [na:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/msza_30112008.html).
Nie bójmy się w tym czasie stracid więcej czasu dla Boga, na czuwanie przed Nim. Nie bójmy się
częściej uczestniczyd w pełni w Eucharystii, rozważad słowa Bożego, przychodzid na adorację
Najświętszego Sakramentu, na ile nam pozwolą nasze obowiązki. A wtedy nasze modlitewne czuwanie
zaowocuje.
Komentarz został przygotowany Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD w Warszawie

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@koscioldublin.pl.Spowiedź odbywa się w zakrystii w godzinach otwarcia kościoła.

PACZUSZKA DLA MALUSZKA – AKCJA FUNDACJI MAŁYCH STÓPEK
Fundacja Małych Stópek przyczyniła się do uratowania życia kilkudziesięciu dzieci, którym zapewnia
wsparcie materialne przez pierwszy rok życia. Czy w grudniu pozostawimy je bez świątecznego
prezentu? Paczuszka dla Maluszka to akcja, podczas której zbierane są i przygotowywane z
Kraków
2016darów świąteczne prezenty dla dzieci, które zostały uratowane od aborcji.
ofiarowanych
Fundacji
Potrzebne są przede wszystkim artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane,
kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, ale również artykuły dla mam. Z przekazanych artykułów
Fundacja przygotowuje świąteczne paczuszki, które na święta przekazuje dzieciom, którymi się
opiekuje. Można włączyd się w akcję na trzy sposoby:1. samodzielnie sporządzid paczkę za ok. 100 zł,
którą w Paostwa imieniu Fundacja ofiaruje maleostwu i jego mamie2. dostarczydFundacji
niespakowane artykuły higieniczne dla niemowląt z których zespół Fundacji samodzielnie przygotuje
świąteczny prezent3. przesład na konto fundacji 100 zł łub wielokrotnośd tej kwoty (tytułem
DAROWIZNA), a Fundacjadzięki temu sporządzi paczkę dla maluszka
https://dlazycia.info/akcje/paczuszka-dla-maluszka/

Światowe Dni Młodzieży

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

 W Pierwszy Czwartek zapraszamy do Adoracji
Najświętszego Sakramentu i modlitwy za kapłanów i
nowe powołania.
 W Pierwszy Piątek istnije możliwośd skorzystania z
sakramentu pokuty od godziny 18.00.
 W Pierwszą Sobotę Adoracja Najświętszego
Sakramentu od 16:00 do 18:30
X

ADWENT
Adwent (łac. adventus – przyjście) okres liturgiczny trwający od I nieszporów czwartej z kolei
poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia.
Okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest
to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, narodzin Chrystusa.
+ Zaczyna się Adwent – czas przyozdabiania twej duszy, abym mógł w niej znaleźd przytulne
gniazdo wymoszczone twym oddaniem i bym znalazł życiodajną miłośd pozwalającą Mi żyd i
rozwijad się w tobie.
Maryja – Moja Matka nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające „fiat” sprawiło, że
była pełna łaski – to jest miłości Bożej, przeniknięta nią, przesączona, ciągle na nowo rodząca się i
rozkwitająca w tej miłości.
Miłośd to Bóg. Świętośd Maryi to świętośd Moja w Niej: czcid Maryję – to czcid Boga w Maryi.
Taki w zamyśle Bożym jest i ma byd każdy człowiek. I tacy byli pierwsi ludzie do chwili buntu
przeciw Bogu, gdy odwrócili się, by pójśd za radą szatana.
To jest historia ludzkości. Ale to jest też historia każdego człowieka i twoja historia rozpięta
pomiędzy postawą Maryi a postawą Ewy.
A więc walcz pod wodzą Maryi, abyś stawała się coraz bardziej oddana i aby twoje „fiat”
obejmowało coraz szerzej i głębiej twą duszę i twoje życie w świecie.
Alicja Lenczewska, Słowo Pouczenia - 406 ndz. 29 X 1998 Pierwsza Niedziela Adwentu

