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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 21.01.2018
9.30 Dziękczynna za odzyskanie zdrowia
11.00 O Boże błogosławieostwo i łaski dla każdej babci i dziadka w ich dniu
12.30 Katarzyna, z okazji urodzin, o zdrowie, łaskę wiary, światło Ducha
Świętego w podejmowaniu decyzji, wszelkie potrzebne łaski, opiekę
Bożej Opatrzności i Matki Najświętszej
18.00 Teresa Comiskey – health intentions
Poniedziałek 22.01.2018
1. + Tadeusz Lisewski, 2 rocznica śmierci
19:00
2. Teresa Comiskey – health intentions
Wtorek 23.01.2018
13.15 Int wolna
19.00 + Wiesław, w rocznicę śmierci
Środa 24.01.2018
19.00 Teresa Comiskey – health intentions
Czwartek 25.01.2018
19.00 Teresa Comiskey – health intentions
Piątek 26.01.2018
19.00 Teresa Comiskey – health intentions
Sobota 27.01.2018
1. + Stanisław Jurek, 30 dni po śmierci
18.00
2. Teresa Comiskey – health intentions
Niedziela 28.01.2018
9.30 + Edward, 8 rocznica śmierci
11.00 Dziękczynna za szczęśliwe urodziny Milenki z prośbą o dalsze
błogosławieostwo dla całej rodziny
12.30 Teresa Comiskey – health intentions
18.00 O Boże błogosławieostwo dla rodziny
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Matei Catargiu SChr – asystent
14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

III Niedziela w ciągu roku

21.01.2018

Z niedzielnej Liturgii Słowa

Gdy Jan został uwięziony, Jezus
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i
bliskie
jest
królestwo
Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali
sied w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana,
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni,
zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w
łodzi, poszli za Nim.
(Mk 1, 14-20)

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Co to znaczy zostawid wszystko i pójśd za Jezusem? To znaczy uwierzyd, że
mówi prawdę. Bardziej zaufad Jemu niż sobie. To pozwolid, by nas odrywał
od tego, na czym jesteśmy skupieni i czym jesteśmy pochłonięci. To nabrad
dystansu do własnych dążeo. Chod zewnętrzne warunki pozostają
jednakowe, wewnątrz zmienia się mnóstwo: w każdej sprawie pytamy
Jezusa o Jego wolę, wszystko jej podporządkowujemy, pozwalając, aby to On
faktycznie kierował naszym życiem.
ks. Jarosław Januszewski

KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego,
które odbędzie się
w czwartek, 25 stycznia,
po Mszy świętej wieczornej.
Kontynuujemy rozważania w oparciu o
Ewangelię według św. Łukasza.

21 i 22 STYCZNIA – DZIEO BABCI I DZIADKA

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzieo Modlitw o Jednośd Chrześcijan
stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia,
czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia
św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznao spotykają się na całym świecie na
ekumenicznych nabożeostwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i
innych spotkaniach. Co roku na Tydzieo Modlitw o Jednośd Chrześcijan
przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami,
modlitwami, propozycjami liturgii nabożeostw. Od 1975 r. co roku
materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych
krajów. Materiały na 2018 r. opracowała grupa chrześcijan z Karaibów.
Więcej informacji można znaleźd na stronie internetowej
www.ekumenia.pl
JASEŁKA
Uczniowie klasy IIb w SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie zapraszają na
Jasełka, 28.01.2018, po Mszy świętej o godzinie 18:00.
NIEZWYKŁE SPOTKANIE!!!!

KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM
Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA SKŁADAMY
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA I
RADOŚCI Z WNUKÓW. TYCH, KTÓRZY JUŻ
OD NAS ODESZLI POLECAMY W NASZYCH
MODLITWACH MIŁOSIERDZIU BOŻEMU.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
– KOLĘDA
KRAKÓW 2016

Kooczymy powoli duszpasterskie odwiedziny rodzin. Dziękujemy za
zaproszenie nas, duszpasterzy, do Waszych domów, dziękujemy za
ciepłe przyjęcie i wspólną modlitwę, przez którą wspólnie prosiliśmy
Pana Boga o błogosławieostwo dla Was, Waszych rodzin i Waszych
mieszkao na cały 2018 rok. Niech Wam dobry Bóg błogosławi!

Temat - "Maksymilian M. Kolbe ...100 lat walki o Kościół"
Spotkanie z redaktorem i publicystą Tomaszem Terlikowskim
Kiedy - 2 lutego 2018, godz. 20:00
Gdzie – Kościół św. Audoena, salka św. Anny
Przewidziana dyskusja i sprzedaż biografii Świętego.
KOLEKTA NIEDZIELNA - 14.01.2018
I Kolekta

II Kolekta

700 €

350 €

Koperty
jednorazowe
110

Koperty
rejestrowane
50 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie
utrzymanie naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W
zestawy kopert rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam
ubiegad się o dodatkowe 5% od Revenue.

