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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 05.06.2016
9.30 Ann Marie Richards for the grace of good health of body & spirit (7)
11.00 W int. Moniki i Norberta z okazji 7 roczn. Ślubu.
12.30 O Boże Błogosławieństwo dla Weroniki z ok 1 roczn. urodzin i
potrzebne łaski dla rodziców.
18.00 + Stefania o dar życia wiecznego
Poniedziałek 06.06.2016
13.15 ----19:00 Ann Marie Richards for the grace of good health of body & spirit (8)
Wtorek 07.06.2016
13.15 w int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 Ann Marie Richards for the grace of good health of body & spirit (9)
Środa 08.06.2016
13.15 Int wolna
19.00 ++ Julia i Michał Porębscy
Czwartek 09.06.2016
13.15 Int wolna
19.00 Int wolna
Piątek 10.06.2016
13.15 Fr. John Kileen 49 Anniversary of ordination
19.00 Int wolna
Sobota 11.06.2016
18.00 Int wolna
Niedziela 12.06.2016
9.30 + Władysława i Wojciech Dziekan
11.00 W int. Gosi przystępującej do I Komunii świętej i jej rodziny
12.30 + Władysław Całka e 30 rodz. Śm, + Lucyna Całka w 7 rocz.
18.00 W 5 rocz. urodzin Julii o Boże Błogosławieństwo i podziękowanie za
otrzymane łaski
-------------------------------------------------------------------------------------------------DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Łukasz Przewieślik SChr , ks. Arcenio Fialek SChr
adres: 14 High Street; Dublin 8
mob: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl, e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

10 niedziela w ciągu roku

05.06.2016

Z niedzielnej Ewangelii

Jezus udał się do pewnego
miasta, zwanego Nain; a szli
z Nim Jego uczniowie i tłum
wielki. Gdy zbliżył się do
bramy miejskiej, właśnie
wynoszono umarłego jedynego syna matki, a ta
była wdową.
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci,
którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich
ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród
nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim
po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Łk 7,11-17

Z ŻYCIA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W IRLANDII

KOMENTARZ DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA
By być uznanym za proroka, potrzeba czegoś więcej niż pięknych i
porywających słów. Eliasz przekonał o swym prorockim powołaniu
wdowę z pogańskiej Sarepty, wskrzeszając jej syna; Jezusa nazwano
„wielkim prorokiem” również po wskrzeszeniu – gdy przywrócił do
życia młodzieńca z Nain. W momencie chrztu także my otrzymaliśmy
udział w prorockiej misji. Aby ją wypełnić, nie musimy dokonywać
wielkich cudów – wystarczy, że będziemy świadczyć o Bogu i Jego
obecności w naszym życiu. Tam, gdzie jest prawdziwy prorok, z
pewnością zrodzi się w ludzkich sercach wiara w Boga żywego.
Wojciech Skóra MIC

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
Bardzo prosimy o ofiary na pokrycie rachunku za ubezpieczenie kościoła: w
tym roku rachunek wynosi ponad 10000 Euro. Z ofiar z okazji święcenia
pokarmów i innych indywidualnych donacji zebraliśmy na te cel 4200 Euro.
W ubiegłą niedzielę zebralismy 205 euro Przy wyjściu z kościoła wyłożone są
koperty z opisem; „na ubezpieczenie“.
€12 000

mamy

€10 000

potrzebujemy

€8 000
€6 000
€4 000
€2 000

11 pielgrzymka Polaków
do sanktuarium Maryjnego w Knock
11 czerwca 2016 r. po raz 11 Polonia Irlandzka udaje się z pielgrzymką
do Maryjnego Sanktuarium w Knock, co. Mayo – temat: “Chrzest drogą
miłosierdzia
Bożego”.
Pielgrzymce
koordynowanej
przez
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen’a w
Dublinie będzie przewodniczył Ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu.
Znaczenie objawienia
Zdaniem badaczy objawień maryjnych w Knock, Baranek stojący
podczas wizji na ołtarzu miał unaocznić krwawą ofiarę Syna Bożego na
krzyżu, która dokonuje się każdego dnia na Mszy Świętej oraz w
Niebie; św. Jan, ukazując się jako kapłan - wskazywać na Maryję i
uzmysławiać, iż każdy człowiek powołany jest do uczestniczenia w
misterium odkupienia; św. Józef, ogłoszony przez papieża Piusa IX w
1872 r. patronem Kościoła powszechnego oraz modlitwy – podkreślić
wzór ojca i małżonka, jakim powinniśmy się kierować w życiu. Sama
Maryja natomiast przypomnieć o jej wielkim znaczeniu w dziele
odkupienia i nieustającym pośrednictwie.

€0

Ubezpieczenie

KOLEKTA POPRZEDNIEJ NIEDZIELI
I Kolekta

II Kolekta

585 €

315 €

BIULETYN ELEKTRONICZNY
Zapraszam do sposobu otrzymywania naszego biuletynu
CREDO. Napisz do nas na adres: biuletyncredo@gmail.com.
Gotowy numer biuletynu w formie PDF otrzymasz na swoją
skrzynkę w każdą sobotę. Nasz biuletyn można też pobrać ze
strony internetowej duszpasterstwa www.kosciol-dublin.pl

Koperty
jednorazowe
85 €

Koperty
rejestrowane
90 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapłać 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 zaopatrzyć się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam
ubiegać się o dodatkowe 5% od Revenue.

