INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 20.08.2017
9.30 O Boże Błogosławieostwo dla Anny i Zdzisława Pajor z okazji 25 rocz.
ślubu.
11.00 + Feliks w 7 rocz. śmierci
12.30 + Zygmunt Jan Hamot
18.00 + Henryk Wijas 13 rocz. śmierci
Poniedziałek 21.08.2017
---- ----19:00 Int. Wolna
Wtorek 22.08.2017
13.15 W int. RodzinyŚwiętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 Int. Wolna
Środa 23.08.2017
---- ----19.00 John Comiskey intentions
Czwartek 24.08.2017
----- ----19.00 John Comiskey intentions
Piątek 25.08.2017
---- ----19.00 John Comiskey intentions
Sobota 26.08.2017
O Boże Błogosławieostwo dla Zofii i Tadeusza Rączka z okazji 50 rocz.
18.00
ślubu.
Niedziela 27.08.2017
9.30 O Boże Błogosławieostwo dla Anny i Zdzisława Pajor z okazji 25 rocz.
ślubu.
11.00 + Henryk Surówka
12.30 + Adam Lipioski
18.00 John Comiskey intentions
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor
ks. ŁukaszPrzewieślikSChr- asystent
adres: 14 High Street; Dublin 8
mob: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl, e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XX niedziela w ciągu roku

20.08.2017

Z niedzielnej Ewangelii – Mt 15,21-28
Jezus podążył w stronę Tyru i
Sydonu.
A
oto
kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych
okolic, wołała: Ulituj się nade
mną, Panie, Synu Dawida! Moja
córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha. Lecz On nie odezwał
się do niej ani słowem. Na to
podeszli Jego uczniowie i prosili
Go: Odpraw ją, bo krzyczy za
nami! Lecz On odpowiedział:
Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela. A
ona przyszła, upadła przed Nim i
prosiła: Panie, dopomóż mi! On
jednak odparł: Niedobrze jest
zabrad chleb dzieciom a rzucid
psom. A ona odrzekła: Tak, Panie,
lecz i szczenięta jedzą z okruszyn,
które spadają ze stołów ich
panów.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech
ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

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.

SCHOLKA DZIECIĘCA I MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM RODZIN Z DZIEĆMI
Wakacje dobiegają kooca, tak jak w ubiegłym roku rodziny z dziedmi
zapraszamy na mszę świętą o godz. 11.00.
Od 3 września wraca nasza
dziecięca scholią pod batutą pani
Doroty. Próby w każdą niedzielę o
godz.
10.30
w
kościele.
Zapraszamy do tworzenia tej
muzycznej inicjatywy.

SCHOLA DOROSŁYCH I MSZA ŚWIĘTA WIECZORNA

Od 3 września wraca Schola Młodych i
Dorosłych. Zaczynamy pod czujnym okiem
i batutą pani Magdy. Próby w każdą
niedzielę o godz. 17.00 w kościele. Podziel
się swoim talentem i twórz z nami
muzyczną inicjatywę. Zapraszamy.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE
Czasem, gdy wołamy w udręce do Boga, On zdaje się „nie odzywad do nas
ani słowem” – tak jak Jezus zdawał się byd obojętny na wołanie kobiety
kananejskiej. Łatwo wówczas zwątpid w Bożą miłośd i zniechęcid się.
Kobieta prosząca o uzdrowienie córki odkryła sekret Serca Jezusa.
Przeczuwała, że nie oprze się on modlitwie zanoszonej z bezgraniczną
ufnością i pokorą, dlatego śmiało i z uporem przedstawiała Mu swoją
prośbę. Odpowiedzią Jezusa nigdy nie jest odrzucenie, chod zbolałej
ludzkiej duszy nieraz może się tak wydawad. On zawsze ma dla nas
współczucie i miłosierdzie, zwłaszcza w tym, co dla nas najtrudniejsze i co
najbardziej boli.
Bogna Paszkiewicz

PRZYGOTOWANIE DO BIERZEMOWANIA W ROKU 2017/18
Pierwsze spotkanie kandydatow do przyjecia sakramentu bierzmowania
odbedzie sie w piatek 15 wrzesnia o godz. 19:45 w kosciele sw. Audoen'a.
Zapisy osobiscie po Mszach w zakrystii lub w biurze - mozna umowic sie
na spotkanie telefonicznie. Warunki przystapienia do nauk
przygotowujacych do sakramentu bierzmowania w Duszpasterstwie
Polskim przy kosciele sw. Audoen'a:
1. nalezenie do Duszpasterstwa Polskiego przy kosciele sw. Audoen'a w
Dublinie przy 14 High Street.
2. Uczestniczenie w coniedzielnej Mszy sw. w kosciele sw. Audoen'a
3. Regularne przystepowanie do sakramentu spowiedzi i komunii sw.
4. Życie zgodne z 10 Przykazaniami i Nauki Kosciola

KOLEKTA NIEDZIELNA - 13.08.2017
I Kolekta

II Kolekta

515€

205€

Koperty
jednorazowe
30€

Koperty
rejestrowane
30€

Bóg zapłać

Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na
bezpośrednie utrzymanie naszego kościoła.

