INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
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
Poniedziałek 17.07.2017
---- ----1. O Boże Błogosławieostwo dla Filipa z ok 8. roczn. urodzin
19:00
2. Za Dusze w Czyścu cierpiące
Wtorek 18.07.2017
13.15 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 O Boże błog. Dla Anny z ok. 60. roczn. Urodzin
Środa 19.07.2017
---- ----19.00 Za Dusze w Czyścu cierpiące
Czwartek 20.07.2017
----- ----O Boże Błogosławieostwo dla Sebastiana z ok 16. rocz. urodzin i
19.00
potrzebne łaski dla całej rodziny
Piątek 21.07.2017
---- ----19.00 Za Dusze w Czyścu cierpiące
Sobota 22.07.2017
18.00 Fr John Killeen
Niedziela 23.07.2017
9.30 Int. Wolna
11.00 ++ Teresa Waluś i Ludmiła Medyoska, R.I.P.
12.30 + Zdzisława Rodak-Wedzina, w 1 roczn. Śmierci, R.I.P.
18.00 Za ++ Dziadków: Janina i Władysław Śliwa i +Tatę: Władysław Śliwa
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

XV niedziela w ciągu roku
Z niedzielnej Ewangelii – Mt 13, 1–23

16.07.2017

„Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały
lud stał na brzegu. I mówił im wiele w
przypowieściach tymi słowami: Oto siewca
wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły
na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne
padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły
się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu
padły między ciernie, a ciernie wybujały i
zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do
Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im
odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto
ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to,
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i
otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia
Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo
stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli
ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich
uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę,
powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a
nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie
przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go,
przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno
posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i
natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy
przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między
ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają
słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto
słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny,
inny trzydziestokrotny”.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE
Jest takie ryzyko, że ziarno słowa Bożego pada na nie najlepszy grunt
naszych serc. Potrzeba z naszej strony sporego wysiłku i wytrwałości, żeby
do swego życia słowo Boże i je zachowad. Czasem może nam się wydawad,
że kiedy Bóg do nas mówi, to jakby „rzucał grochem o ścianę”… Ale jest też
Jego obietnica, którą przypomina nam Izajasz: „Słowo, które wychodzi
z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

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.

o. Łukasz Kubiak OP

LIBERTIES FESTIVAL

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
09.07.2017
I Kolekta

II Kolekta

525€

250€

Koperty
jednorazowe
55€

Koperty
rejestrowane
30€

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.

W piątek 21 lipca o godz. 20:30 przed kościołem św. Audoen’a odbędzie
się występ muzyczny „A Night in the Opera“, w ramach dorocznego
festiwalu dzielnicy Liberties. Bilety i informacje u organizatorów:
https://www.libertiesfestival.ie/opera-in-the-open

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 € 5440. W ubiegłą
niedzielę zebralismy € 320. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są koperty
z opisem; „na ubezpieczenie“.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy
i polecamy tą sprawę waszej ofiarności.
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Ubezpieczenie

