INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Sobota
08.08.2015
3
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP z podziękowaniem za
18.00
otrzymane łaski prośbą o uzdrowienie Michała w 1 roczn. urodzin
Niedziela 09.08.2015
9.30 + Lucjan Buba o dar życia wiecznego
11.00 O Boże Błogosławieństwo dla Magdy i Mirka w 10 roczn ślubu i potrzebne
łaski dla całej rodziny
12.30 + Antonina Kozera o dar życia wiecznego
18.00 Msza Święta Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej rodziny Świerzbin,
oraz za ++ z rodziny: + Marian, + babcia Eugenia, +Stanisław Świerzbin
Poniedziałek 10.08.2015
W int. Bożeny i Piotra o łaskę dobrego przygotowania do sakramentu
19:00
małżeństwa
Wtorek 11.08.2015
13.15 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne’s Family intentions
W int. Krystyny i jej narzeczonego o łaskę dobrego przygotowania do
19.00
sakramentu małżeństwa
Środa 12.08.2015
19.00 Int wolna
Czwartek 13.08.2015 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty i Antoniego z okazji 35
19.00
roczn. ślubu
Piątek 04.08.2015
19.00 Int wolna
Sobota 15.08.2015 – uroczystość Wniebowzięcia NMP
18.00 Int wolna
Niedziela 16.08.2015
9.30 Int wolna
11.00 + Feliks Kozieł
12.30 + Helena Skowrońska
18.00 Int wolna
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Łukasz Przewieślik SChr – wikariusz ,
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

XIX niedziela w ciągu roku

09. 08. 2015

Żydzi szemrali przeciwko Niemu,
dlatego że powiedział: Jam jest
chleb, który z nieba zstąpił. I
mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn
Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? Jakżeż może On teraz
mówić: Z nieba zstąpiłem. Jezus
rzekł im w odpowiedzi: Nie
szemrajcie między sobą! Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie
pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u
Proroków: Oni wszyscy będą
uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca
usłyszał i nauczył się, przyjdzie do
Mnie. Nie znaczy to, aby
ktokolwiek widział Ojca; jedynie
Ten, który jest od Boga, widział
Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie
wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Z niedzielnej Ewangelii

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Czy nie powinniśmy trzymać Boga za słowo? Jezus obiecuje dać nam
zmartwychwstanie i życie wieczne, jeśli będziemy wierzyć w Niego
i karmić się Chlebem Życia w Komunii świętej. Moc Eucharystii jest
większa niż pokarm, z którego czerpał siły Eliasz. Prorok szedł bowiem
czterdzieści dni i nocy, aby spotkać Boga dopiero na górze Horeb, my
zaś spotykamy Boga już w tym pokarmie, który jest Ciałem Chrystusa.
Czy zatem nie będziemy mogli uczynić o wiele więcej niż Eliasz, skoro
karmimy się Chlebem, który zstąpił z nieba? „Skosztujcie i zobaczcie, jak
Pan jest dobry”.
o. Michał Mrozek OP, „Oremus”

CZAS WAKACJI
Przypominamy, iż w czasie wakacji Msza Święta w języku angielskim
będzie odprawiana tylko we wtorki o 13.15 wraz z nabożeństwem ku
czci św. Anny. Spotkania Grup duszpasterskich wznowimy od połowy
września. Godziny Mszy Świętej sprawowanej w języku polskim bez
zmian. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty tylko przed Mszą
Świętą. Biuro duszpasterstwa otwarte w środę i piątek od godz. 15.00 –
17.30. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
KOLEKTA POPRZEDNIEJ NIEDZIELI
I Kolekta
525 €

II Kolekta

Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
310
€
€
60 €
ŚWIATOWE
DNI M185
ŁODZIEŻY

Bóg zapłaćK
zaRAKÓW
składane
ofiary
2016
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 20% od Revenue.

15 SIERPNIA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została
wzięta do chwały niebieskiej"
papież Pius XII, 1 listopada 1950 r.
Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus:

Przekonanie o tym, że Pan
Jezus nie pozostawił ciała
swojej Matki na ziemi, ale
je
uwielbił,
uczynił
podobnym do swojego
ciała
w
chwili
zmartwychwstania i zabrał
do
nieba,
było
powszechnie wyznawane
w Kościele katolickim. Już
w VI wieku cesarz Maurycy
polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15
sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to
musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w.
W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII.
Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba,
Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie
Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej
śmierci Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej
konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o
chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół
nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do
nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz
"zasypiając".
Jako katolicy jesteśmy zobowiązaniu do uczestnictwa we Mszy
Świętej w tym dniu.

