zie

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela
20.11.2022 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
9:30
Za dusze w czyśdcu cierpiące
11:00 Teresa, John, Deirdre, Matt, Mary, Annemarie, Christine
12:30 Za polecanych w wypominkach -7
18:00 +Michał i Rozalia Michura
Poniedziałek 21.11.2022
19:00 Intencja wolna
Wtorek 22.11.2022
19:00 Na chwałę Maryi Matki Bożej i świętego Józefa
Środa 23.11.2022
1. W intencji całej rodziny Ewy o Boże błogosławieostwo i silną wiarę dla Jej
męża
19.00
2. +Marcin Piecha 3 rocznica śmierci, +Bożena Piech 11 rocznica śmierci
intencja od rodziny
Czwartek 24.11.2022
19.00 Intencja wolna
Piątek 25.11.2022
1. Za polecanych w wypominkach -8
19:00
2. na cześd bolesnych cierpieo naszego Pana Jezusa Chrystusa w
ogrodzie Getsemani
Sobota 26.11.2022
Intencja wolna
17.00
Niedziela 27.11.2022 – I Niedziela Adwentu
9.30
Intencja wolna
11.00 +Józefa Żądło o pokój wieczny
12.30 Za polecanych w wypominkach -9
18.00 Intencja wolna
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

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

20.11.2022

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 23,35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,
Wybraocem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad
Nim napis w języku greckim, łacioskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze
złoczyoców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

KOMENTARZ DO EWANGELII

Dobra Nowina ukazuje nam przerażający obraz skutków decyzji ludzkiej.
Postawa Sanhedrynu, która pchnęła do stracenia Jezusa, knuta przeciw
Pomazaocowi Bożemu, była płomykiem rozpalającym ich dalsze działania i
intrygę. A gdy już upewnili się, że zrobili wszystko, by On zawisł na krzyżu,
dalej Mu ubliżali. Członkowie rady żydowskiej mieli wciąż zaślepione oczy –
nie dostrzegali znaków od Boga, a w których brali udział: nie dali wiary
wyznaniu Jezusa na przesłuchaniu – „Ja Jestem”, nie rozpoznali napisu na
krzyżu – Król Żydowski, nie zrozumieli słów łotra z krzyża – „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Nie rozpoznali Tego, na
którego czekały pokolenia. Mimo swych wysiłków, Chrystus zwyciężył śmierd
i objął panowanie – nie tak, jak rozumieli je Żydzi, ale w sposób, jaki
zapragnął tego Bóg.
Komentarz został przygotowany przez Bractwo Słowa Bożego

KALENDARZ LITURGICZNY
21 listopada 2022 - Poniedziałek Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny
22 listopada 2022 - Wtorek Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii,
dziewicy i męczennicy
24 listopada 2022 - Czwartek Wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

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 - 13.11.2022

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

670€

270€

90€

Koperty
rejestrowane
135€

Ogrzewanie
65€

W dniu 21 listopada Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie
obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Kościół wspomina w tym dniu
przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego
życia pod natchnieniem Ducha Świętego.
Przekonanie, że Maryja już w dzieciostwie w szczególny sposób została ofiarowana
Bogu opiera się na tradycji pochodzącej z II wieku. Dla uczczenia tej tajemnicy
obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy
to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny), potem
od VIII w. na całym Wschodzie. W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w
1585 r. Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.
LISTOPAD – MIESIĄC PAMIĘCI I MODLITW ZA ZMARŁYCH
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.

