INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 23.07.2017
9.30 Int. Wolna
11.00 ++ Teresa Waluś i Ludmiła Medyńska, 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
Poniedziałek 24.07.2017
19:00 Mary Kileen Intentions
20:00 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
Wtorek 25.07.2017
19:00 Teresa Comiskey, get well
20.00 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
Środa 26.07.2017
19:00 O Boże błog. dla Anny i Krzysztofa w 3 Rcz. śl. i potrz. łaski dla cał. rdz.
19.00 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
Czwartek 27.07.2017
1. Aleksandra Bibow, o Boże błog. z ok. Dn. Urodzin
19.00
2. W int. Samanty z podz. Za Bożą op., błog. z prośbą o dar w.n.m.
Piątek 28.07.2017
---- ----19.00 +Wiesław Nadwodny
Sobota 29.07.2017
18.00 +Celine Kennedy, R.I.P.
Niedziela 30.07.2017
9.30 Fr Aidan Carroll intention
11.00 Fr Jarek Intention
12.30 + + Natalia i Henryk Domagała, R.I.P.
18.00 Derek Hodge
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, 24–43

23.07.2017

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał
chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże
wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej
roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?
Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.
Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i
zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście

zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i
pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa;
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na
spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział:
Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej
roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych
jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego
gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu,
który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To
wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy
ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do
Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział:
Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są
synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast,
jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i
spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci
zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i
wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA
DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Rozpoczęły się zapisy dzieci na katechezę
komuniją. Dzieci można zgłosić osobiście do
ks. Łukasza lub mailowo:
lprzewieslik@gmail.com .

Królestwo Boże jest w pierwszej chwili prawie niezauważalne – jak zaczyn
w cieście albo ziarnko gorczycy. A jednak ma ono moc przemienić całą
rzeczywistość, w której żyjemy. Jego siłą jest sam Jezus Chrystus. On zachęca
nas w dzisiejszej przypowieści, abyśmy czekali i byli cierpliwi. To On zatroszczy
się o plony, da wzrost ziarnu. Do nas należy pielęgnowanie królestwa, które
jest wśród nas. Dokonuje się to przez modlitwę w Duchu Świętym, „gdy
bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.

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

TRIDUUM KU CZCI ŚW. ANNY
LIBERTIES FESTIVAL
W piątek 21 lipca o godz. 20:30 przed kościołem św. Audoen’a odbył
się występ muzyczny „A Night in the Opera“, w ramach dorocznego
festiwalu dzielnicy Liberties. Wolontariuszki z naszego Duszpasterstwa
wykorzystały tę okazję i zrobiły podczas festiwalu zbórkę na cele
utrzymania kościoła św. Audoen‘a. Zebrana suma wyniosła €290.80.
Piękna inicjatywa. Więcej takich wolontariuszek!

KOLEKTA NIEDZIELNA
16.07.2017
I Kolekta

II Kolekta

415€

230€

Koperty
jednorazowe
120€

Koperty
rejestrowane
40€

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

Zapraszamy do uczestnictwa w Triduum ku czci św. Anny, które odbędzie się w
dniach 2 -2 lipca 201 , by wraz ze wspólnotą irlandzką oddać cześć św.
Annie, Matce Najświętszej Maryi Panny. Triduum rozpocznie się Mszą Świętą
w niedzielę 2 .07 o godz. 1 .00. W kolejne dni Msza Święta o godz. 20.00
wraz z nowenną ku czci św. Anny i błogosławieństwem relikwiami Świętej.

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 € 6,284. Przy wyjściu z
kościoła wyłożone są koperty z opisem; „na ubezpieczenie“. Wszystkim
ofiarodawcom dziękujemyi polecamy tą sprawę waszej ofiarności.

