zie

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela
13.11.2022 – XXXIII Niedziela zwykła
9:30
Marta Łukaszewicz o łaskę zdrowia
11:00 O Boże błogosławieostwo i i łaskę zdrowia dla Wiesława z okazji 40 rocznicy
urodzin
12:30 +Hanna Piotrowska
18:00 Za polecanych w wypominkach -5
Poniedziałek 14.11.2022
O Boże błogosławieostwo i opiekę Matki Bożej i prowadzenie Ducha
19:00
Świętego dla Iwony
Wtorek 15.11.2022
19:00 rezerwacja
Środa 16.11.2022
+Stanisława Wierzba 10 rocznica śmierci
19.00

XXXIII Niedziela zwykła

13.11.2022

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 21,5-19)

Czwartek 17.11.2022
19.00 Intencja wolna
Piątek 18.11.2022
1. Za polecanych w wypominkach -6
19:00
2. +Krystian Waśkowiak, +Stanisława i Hieronim Kołacz, +Bronisława i
Bronisław Szymczyk
Sobota 19.11.2022
Intencja wolna
17.00
Niedziela 20.11.2022 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŚWIATA
9.30
Intencja wolna
11.00 Intencja wolna
12.30 Za polecanych w wypominkach -7
18.00 +Michał i Rozalia Michura
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – 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

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus
powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieo na kamieniu,
który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy
się to dziad zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówid: "Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi
się stad, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na
was ręce i będą was prześladowad. Wydadzą was do synagog i do więzieo oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobnośd do
składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślad naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrośd, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzed ani się sprzeciwid. A wydawad was będą nawet rodzice i bracia, krewni i
przyjaciele i niektórych z was o śmierd przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w
nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałośd ocalicie
wasze życie”.

LISTOPAD – MIESIĄC PAMIĘCI I MODLITW ZA ZMARŁYCH

KOMENTARZ DO EWANGELII

Trzeba było byd nie lada odważnym, żeby takie słowa wypowiedzied pod
adresem świątyni. Było to miejsce święte, które zawierało miejsce
najświętsze gdzie, w przekonaniu Żydów, zamieszkiwał Bóg. Świątynia w
Jerozolimie była jedyną ziemską przystanią Boga. A jednak Jezus
zapowiedział upadek świątyni i historia przyznała Mu rację. O ile pierwsze
słowa Jezusa są zrozumiałe, tak dalsza Jego nauka już taka nie jest. W
przemówieniu Jezusa mieszają się ze sobą wątki dotyczące zburzenia
Jerozolimy i świątyni, oraz tematy głoszące koniec świata i paruzję. Nie jest
prostym oddzielid jedne od drugich. Wydaje się, że Jezus mówi przede
wszystkim na temat kooca dziejów na ziemi. Z Jego słów udziela się nam
przekonanie, że koniec będzie straszny. Uczniowie Jezusa będą
prześladowani, będą znienawidzeni. Intencją Jezusa nie jest straszenie
kogokolwiek. On pragnie uświadomid wszystkim to, co powinno się wydarzyd
i nauczyd odpowiedniego zachowania się w takiej sytuacji. Najważniejszą
zawsze pozostaje wiernośd Bogu.
Komentarz został przygotowany przez Bractwo Słowa Bożego

W listopadzie pragniemy modlid się za dusze wszystkich zmarłych.
„Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z
pomocą” św. s. Faustyna (Dz. 20)
„Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla
naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie
za nie”. „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze
muszą być uwolnione” o. Pio
Nowenna Mszy św. za zmarłych podannych w wypominkach:
Dzieo pierwszy - 1 listopada o 19:00; Dzieo drugi - 4 listopada o 19:00; Dzieo trzeci – 6
listopada o 12:30; Dzieo czwarty - 11 listopada o 19:00; Dzieo piąty -13 listopada o 18:00;
Dzieo szósty -18 listopada o 19:00; Dzieo siódmy - 21 listopada o 12:30; Dzieo ósmy - 25
listopada o 19:00; Dziewiąty Dzieo Nowenny - 27 listopada o 12:30.
Modlitwy za zmarłych:w każdą niedzielę listopada o godz. 12.15; w każdy piątek
listopada po Mszy Świętej wieczornej - nabożeostwo za zmarłych przy figurze
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18 listopada - Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy

KALENDARZ LITURGICZNY

17 listopada 2022 - Czwartek XXXIII tydzieo zwykły - Wspomnienie
obowiązkowe św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18 listopada 2022 - Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy
BIURO DUSZPASTERSTWA
Biuro duszpasterstwa: prosimy kontaktowad się telefonicznie, przez emajl lub bezpośrednio
od poniedziałku do piątku po Mszy wieczornej.

Światowe Dni Młodzieży

Kraków 2016
KOLEKTA NIEDZIELNA - 6.11.2022
I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

655€

295€

205€

Koperty
rejestrowane
100€

Ogrzewanie
100€

Karolina urodziła się w roku 1898 w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowości WałRuda w diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się
wzrastad w miłości Bożej. Na początku pierwszej wojny światowej, dnia 18
listopada 1914 roku, z ręki żołnierza armii rosyjskiej poniosła śmierd męczeoską,
broniąc cnoty czystości. Jan Paweł II beatyfikował ją w Tarnowie 10 czerwca 1987
roku.

