INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 6.08.2017
9.30 + Marcin Bąk, R.I.P.
11.00 + Andrzej Wasilewski, R.I.P.
12.30 Dziękczynna za Boże Błog. i szczęśliwy powrót całej rodz. do Pl.
18.00 O Boże błg. dla Sławka z ok. ur. i o dary Ducha Św.
Poniedziałek 7.08.2017
-- -19:00 Władysław, z ok. im. O łaskę wiary zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
Wtorek 8.08.2017
13:15 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 W Bogu wiadomej intencji
Środa 9.08.2017
-- -19.00 Kate Anne, for the conversion of her parents and her Baptism
Czwartek 10.08.2017
-- -19.00 Int. wolna
Piątek 11.08.2017
---- ----19.00 Int. wolna
Sobota 12.08.2017
18.00 Int. wolna
Niedziela 13.08.2017
9.30 Chrzest
11.00 + Jan, o dar Nieba
12.30 Antonina, o Boże błog. z ok. Chrztu dla dziecka i rodziców
18.00 Int. wolna
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

XVIII niedziela w ciągu roku
Z niedzielnej Ewangelii – Mt 17, 1–9

6.08.2017

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata
jego Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest
mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie,
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się
zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z
góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

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 .
Ostatnim terminem zapisu dziecka na katechezę jest
niedziela 3 września 2017. Po tym terminie nie będzie
możliwości zapisania dziecka na przygotowania.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE

Duszpasterskie wyjaśnienie celu Zaświadczenia o praktykach religijnych
Często otrzymuję prośby o podpisanie oświadczenia, że pewna osoba jest praktykującym
katolikiem i kwalifikuje się do wypełnienia obowiązków chrzestnego lub świadka
bierzmowania. Jest to czasami określane w języku angielskim jako LETTER OF GOOD
STANDING. Zdarza mi się zauważyć, że osoba, która oczekuje mojego podpisu:
a. Nie jest zarejestrowana w Duszpasterstwie Polskim przy kościele św. Audoen’a,
b. Nie ma żadnego potwierdzenia związku z naszym Duszpasterstwem,
c. Nie ma żadnego potwierdzenia uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej,
d. Przeniosła się do innego miejsca lub właśnie przyjechała z Polski i nie ma potwierdzenia
przynależności do tej czy innej wspólnoty duszpasterskiej (parafii).
To sprawia, że jest mi bardzo trudno podpisać moje imię pod czymś, co nie jestem pewien
że jest prawdą. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę na następujące wytyczne dla
wniosków o wystawienie Zaświadczenia o praktykach religijnych.
JEŚLI KTOKOLWIEK CHCE NALEŻEĆ DO DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO PRZY KOŚCIELE
ŚW. AUDOEN’A i chciałby otrzymać potwierdzenie tego w biurze duszpasterstwa
polskiego, proszę o wypełnienie kilku prostych rzeczy:
1. Zarejestruj się do Duszpasterstwa Polskiego (formy rejestracyjne dostępne w biurze
i w zakrystii).
2. Zaangażuj się w jakąś działalność naszego Duszpasterstwa lub posługę (np. posługę
lektora), jeśli nie jesteś jeszcze zaangażowany.
3. Wypełniaj swoje zobowiązanie do uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz święta
nakazane, i używaj kopert rejestrowanych do składania ofiar, co zostawia ślad
potwierdzający obecność na Mszy św. (nie chodzi tu o wielkość składanych ofiar).
4. Jeśli jesteś dorosłym dzieckiem rodziców należących do duszpasterstwa, zarejestruj się
tutaj lub tam gdzie uczestniczysz we Mszy św.
5. Jeśli przyjechałeś z innej parafii i chciałbyś otrzymać „Zaświadczenie o praktykach
religijnych”, proszę przynieść oświadczenie z poprzedniej parafii, które potwierdza praktyki
religijne w poprzedniej parafii.
6. Wreszcie, w przypadku przeniesienia się w inne miejsce, prosimy o poinformowanie nas
o wyjeździe i zarejestrowanie się w parafii w nowym miejscu.
CELEM ZAŚWIADCZENIA O PRAKTYKACH RELIGIJNYCH jest pokazanie, że cenimy
świadectwo wiary i zaangażowanie rodziców chrzestnych i sponsorów, a hipokryzją jest
publiczne przyrzekanie komuś wypełnienia zadań religijnych, gdy albo nie wierzę albo nie
praktykuję tego co wyznaję. List zapewnia drugą parafię, że osoba rekomendowana
traktuje poważnie swoją wiarę katolicką i będzie dzielić się swą wiarą z osobą która ma być
ochrzczona lub bierzmowana. Wreszcie, należy pamiętać, że rejestracje parafialne są
używane tylko przez Duszpasterstwo Polskie i naszą diecezję. W żaden sposób nie dzielimy
się informacjami, które nam przekazaliście, ani z administracją państwową ani
z jakąkolwiek organizacją zewnętrzną. Jeśli dopiero przybyliście do Duszpasterstwa
Polskiego przy kościele św. Audoen’a, zapraszamy do nas. Rejestracja pozwala nam lepiej
spełniać Państwa unikalne potrzeby, poprawić naszą komunikację i budować bardziej żywą
wspólnotę.
Ks. Stanisław Hajkowski SChr
Duszpasterz polski w Archidiecezji Dublinskiej

Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów, oglądających na
górze Tabor chwałę Syna Bożego. Biel szat Chrystusa wyraża Jego Bóstwo,
świętość, bezgrzeszność, natomiast obłok symbolizuje tajemnicę Boga, która
wymyka się ograniczonemu poznaniu naszego rozumu i zmysłów. Blask
chwały Chrystusa ukazuje godność, piękno i świętość, które Bóg złożył w
duszach nas wszystkich - Jego synów i córek. Przyjmując coraz głębiej Jego
słowo do swego życia i jednocząc się z Nim w Eucharystii, stopniowo
pozwalamy, by zajaśniał w nas Jego obraz, który w przyszłym życiu osiągnie
swoją pełnię.
Bogna Paszkiewicz

ŻYWY RÓŻANIEC
Zmiana tajemnic Żywego Różańca w przyszłą niedzielę 6 sierpnia po Mszy św.
o godz. 12:30. W tym samym dniu przypada Święto Przemienienia Pańskiego.

KOLEKTA NIEDZIELNA
30.07.2017
I Kolekta

II Kolekta

555€

260€

Koperty
jednorazowe
175€

Koperty
rejestrowane
25€

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
Bardzo prosimy o ofiary na pokrycie rachunku za ubezpieczenie kościoła:
w tym roku rachunek wynosi €10,070. Z ofiar z okazji święcenia pokarmów
i innych indywidualnych donacji zebraliśmy na ten cel €7,405.80. Przy wyjściu
z kościoła wyłożone są koperty z napisem; „Na ubezpieczenie“. Wszystkim
ofiarodawcom dziękujemyi polecamy tą sprawę waszej ofiarności.

