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KOŚCIELE POD WEZWANIEM 
ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Jedno Serce, 
Jedna Dusza...

         ...skierowane ku Bogu

Pod opieką Kanoników Regularnych 
Świętego Augustyna

MODERNIZACJA

W ciągu ostanich lat,  
Kanonicy Zakonu Św. 
Augustyna dostosowują 
się do zmian jakie 
zachodzą na polu 
posługi duszpasterskiej 
i radykalnych przemian 
na innych płaszczyznach 
w Irlandii.   Budynek 
kościoła został na nowo 
zaprojektowany w 
odpowiedzi na potrzeby 
zarówno stałych jak                    
i tymczasowych 
kongregacji.  Część kościoła przeznaczona 

  na posługę duszpasterską

NOWE OBIEKTY

• Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu – oaza
spokoju w głośnym centrum miasta!  Wejście do kaplicy 
(przez oszklone drzwi) znajduje się przy kapliczce Świętego 
Judy (po lewej stronie).
• Podział kościoła na część przeznaczoną na kult
wiary chrześcijańskiej i miejsce spotkań o charakterze 
charytatywnym.  Obie części są odzielone ozdobą ścianką 
w kształcie parawanu, starannie 
odzwierciedlającą bogactwo 
architektoniczne pozostałej 
części kościoła. 
• Milenijne szklane drzwi
wejściowe do części kościoła 
przeznaczonej dla kultu Bożego.
• Księgarnia klasztorna (Abbey
Bookshop) mieszcząca się przy 
bocznym przejściu.
• Część kościoła przeznaczona
na posługę duszpasterską, z nowymi pomieszczeniami 
udostępnionymi na spowiedź i poradnictwo 
psychologiczne.
• Cały kościół został na nowo pomalowany i  wyposażony
w nowe miejsca siedzące.   

FORMY  SPRAWOWANEJ  POSŁUGI

Umiejscowiona w sercu handlowego miasta Limerick, wspólnota 
Zakonników Reguły św. Augustyna oraz społeczność tutejszego 
kościoła sprawują następujące posługi:czasowych kongregacji.  

MSZE ŚWIĘTE

• Niedziela: godz. 9.00, 11.15, 19.30
• Dni świąteczne: godz. 7.30, 8.30, 10.15, 16.00
• Dni powszednie: godz. 7.30, 8.30, 10.15, 16.00
• Sobota: godz. 8.30, 10.15, 15.00 (msza w intencji ludzi

chorych i w podeszłym wieku)
W soboty nie jest odprawiana wieczorna msza wigilijna. 

SPOWIEDŹ

Od poniedziałku do soboty w godzinach 10.45 – 12 oraz 
14.30 – 16.00.

PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNE

Wtorki, środy i czwartki.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 061 415 374.

KSIĘGARNIA  KLASZTORNA (Abbey Bookshop)

Znajduje się w części 
kościoła przeznaczonej 
na spotkania społeczno-
charytatywne.  Czynna 
od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 
9.30 do 17.00.

ZAPRASZAMY  DO  SKONTAKTOWANIA  SIĘ  Z  NAMI:  
ST. AUGUSTINE’S CHURCH

O’Connell Street, Limerick, Ireland
Klasztor: (061) 415 374

Biuro duszpasterstwa: (061) 317 564
Księgarnia: (061) 400 252

E-mail: osalimerick@eircom.net
Strona internetowa: www.augustianslimerick.com
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ZAKON  KANONIKÓW  REGULARNYCH  
ŚWIĘTEGO  AUGUSTYNA

Kościół ten znajduje się pod opieką Kanoników 
Regularnych Świętego Augustyna, którzy początki swego 
zakonu wiążą ze Świętym Augustynem z Hippony w 
Północnej Afryce, z jego życiem 
duchowym i duchowością.  
W 1256 roku, grupa 
rozproszonych społeczności 
kleryckich żyjących według 
Reguły Świętego Augustyna, 
stworzyła Zakon Kanoniczny 
tej Reguły.  Kanonicy Regularni 
Świętego Augustyna wkrótce 
potem otworzyli swe Zakony 
w Europie Zachodniej.  Pod 
koniec XIII wieku poszerzyli 
swą obecność osiedlając się 
również w Irlandii.  

Święty Augustyn i jego 
matka Święta Monika

DUCHOWOŚĆ

Kluczowymi elementami tradycji augustyńskiej są:
• Silne poczucie chrześcijańskiej więzi i przyjaźni we

wspólnocie.
• Niekończące się poszukiwanie Boga, Jego miłości i

prawdy.
• Zaproszenie do formowania wspólnot w celu

ucieleśniania ideałów Ewangelicznych oraz wypełniania
wyzwania jakie pozostawił Święty Augustyn, aby być
„Jednym Sercem, Jedną Duszą skierowaną ku Bogu”
(Św. Augustyn).

• Towarzyszenie mężczyznom i kobietom w zgłębianiu
tajemnic ich serc.

• Służenie lokalnemu Kościołowi, adaptacja posługi
duszpasterskiej do potrzeb czasu bieżącego.

HISTORIA

Zakonnicy Reguły 
Świętego Augustyna 
służą społeczności 
zamieszkującej miasto 
Limerick i jego okolice 
od prawie 700 lat.  Ich 
pierwsza siedziba 
znajdowała się w Adare, w okręgu Limerick, gdzie obecnie 
mieści się centrum kultu i edukacji wspólnot kościoła 
anglikańskiego (Church of Ireland). 

W 1633 Zakonnicy Reguły Augustyńskiej przenieśli swoją 
siedzibę do miasta Limerick i założyli klasztory, szpital 
i publiczne kościoły w alejach: FISH LANE i QUAY LANE 
(obok nadbrzeża GEORGE’S QUAY).

Do obecnej 
siedziby na 
ulicy O’Connella 
przenieśli się w 
1823 roku.  Przez 
ponad wiek 
przekształcony 
budynek teatru 
służył jako 
kościół, dopóki 
obecna świątynia 

nie została poświęcona i oddana do użytku 20go grudnia 
1942 roku.

Wejście do starego kościoła p.w.
Św. Augustyna w centrum zdjęcia

CHARAKTERYSTYKA  WYGLĄDU  
KOŚCIOŁA

Kościół pod wezwaniem Świętego Augustyna został 
zaprojektowany w stylu celtycko-romańskim, wykonany 
z rzeźbionego wapienia, na bazie filarów z czarnego 
marmuru ze złóż z Kilkenny.   Fasadę od strony ulicy 
O’Connella oryginalnie zaprojektowano z dwoma wieżami.  
Tylko jedna została wybudowana.  Duży romański witraż 
z czterema łukami w jego górnej części jest dominującą 
ozdobą wejściowej części kościoła.   

WITRAŻE

Wewnątrz kościoła znajdziemy:

• 5 witraży
umieszczonych ponad 
głównym ołtarzem 
wykonanych przez 
Studio Harrego Clarke.  
Podziwiając kolejno od 
strony lewej do prawej, 
na witrażach  widzimy 
podobizny Świętego 
Józefa, Świętej Moniki, 
Matki Bożej Pocieszenia        
i Świętego Mikołaja z 
Tolentino.

Witraże nad ołtarzem głównym

• Duży witraż w ścianie za chórem ukazujący sceny z
życia Świętego Augustyna.  Patrząc od lewej: nawrócenie 
i przyjęcie chrztu z rąk Świętego Ambrożego, przyjęcie 
święceń biskupich, tworzenie „Wyznań” i śmierć jego Matki.

• Obraz Wniebowstąpienia namalowany
przez lokalnego artystę Timothiego Collopy
 w 1782 roku, 
przeniesiony z 
poprzedniego
 kościoła p.w. św. 
Augustyna, który 
mieścił 
się w aleji Creagh 
Lane.   Obecnie 
można
 go podziwiać na 
wewnętrznej ścianie
 głównego wejścia 
kościoła.   

Witraż nad
głównym wejściem


