INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 09.07.2017
9.30 Anne & Anne-Marie Richards
11.00 Int. Dziękczynna oraz z prośbą o Boże Błogosławieostwo dla Weroniki
z okazji 2 roczn. urodzin.
12.30 O Boże Błogosławieostwo dla Kazimiery w roczn. urodzin.
18.00 + Kinga Jędrzejewska o dar życia wiecznego – int. od rodz.
Drozdowiczów
Poniedziałek 10.07.2017
---- ----O Boże Błogosławieostwo i potrzebne łaski dla Sebastiana z ok 16 rocz.
19:00
urodzin
Wtorek 11.07.2017
13.15 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 Za Dusze w czyśdcu
Środa 12.07.2017
---- ----19.00 W int. Bogu wiadomej
Czwartek 13.07.2017
----- ----19.00 Za Dusze w czyśdcu
Piątek 14.07.2017
---- ----19.00 W int. Bogu wiadomej
Sobota 15.07.2017
18.00 Za Dusze w czyśdcu
Niedziela 16.07.2017
9.30 Int. Wolna
11.00 Teresa Comiskey o dar zdrowia
12.30 W int. dzieci przyjmujących chrzest
18.00 Za + mamę Janinę, + tatę Mariana i + brata Wiesława
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Łukasz Przewieślik SChr - asystent
adres: 14 High Street; Dublin 8
mob: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl, e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XIV niedziela w ciągu roku

09.07.2017

Z niedzielnej Ewangelii – Mt 11,25–30

W owym czasie Jezus
przemówił tymi
słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi,
a
objawiłeś
je
prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje
upodobanie. Wszystko
prze kazał Mi Ojciec mój.
Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i
ten, komu Syn zechce objawid.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA
DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Rozpoczęły się zapisy dzieci na katechezę
komuniją. Dzieci można zgłosid osobiście do
ks. Łukasza lub mailowo:
lprzewieslik@gmail.com .
Ostatnim terminem zapisu dziecka na katechezę
jest niedziela 3 września 2017. Po tym terminie
nie będzie możliwości zapisania dziecka na
przygotowania.

PIELGRZYMKA DO GUADALUPE
Zapraszamy ponownie do wspólnego pielgrzymowania.
Organizujemy pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego
w Meksyku, do Guadalupe. Termin pielgrzymki to 28.02
– 11.03. 2018 r. Cena ok 2100 € i 50 $. Wylot z Dublina
i powrót do Dublina. Więcej informacji: ks. Łukasz
086 089 84 36 lub lprzewieslik@gmail.com. Osoby,
które już się zgłosiły na pielgrzymkę proszone są o
kontakt z ks. Łukaszem w celu podpisania umowy i
wpłaty zaliczki.

KOLEKTA NIEDZIELNA
02.07.2017
I Kolekta
635€

II Kolekta
275€

Koperty
jednorazowe
90€

Koperty
rejestrowane
35€

Bóg zapład
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. 250€ w ciągu roku od jednej osoby
pozwoli nam ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.

Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłyby dla każdego innego syna
trudne, byd może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna
powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest moje,
dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do życiowej
nieporadności, do tego, że na nic sam nie zapracowałem. Tymczasem
Jezus bardzo otwarcie i bezpośrednio mówi: Wszystko, co mam, pochodzi
od mojego taty! I to jest prawda, która dotyczy naszego serca i naszej
wiary. Jezus Chrystus całą swoją boską moc, to, że mógł przejśd przez
życie, czyniąc dobrze, lecząc choroby, wyrzucając złe duchy, nawracając,
głosząc najpiękniejszą naukę świata, wreszcie umierając na krzyżu i
zmartwychwstając, to wszystko miał od swojego Ojca. Jeśli tak, to i my
sami musimy sobie zadad pytanie: Czy ja mam coś, czego bym nie dostał
od Boga?
o. Daniel Stabryła OSB

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
Bardzo prosimy o ofiary na pokrycie rachunku za ubezpieczenie kościoła: w
tym roku rachunek wynosi 10.070 Euro. Z ofiar z okazji święcenia pokarmów i
innych indywidualnych donacji zebraliśmy na ten cel 5120 Euro. W ubiegłą
niedzielę zebralismy 210 euro Przy wyjściu z kościoła wyłożone są koperty z
opisem; „na ubezpieczenie“.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy i
polecamy tą sprawę waszej ofiarności.
€12 000
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€10 000
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€8 000
€6 000
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Ubezpieczenie

