INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 27.08.2017
9.30 W int. Wojciecha z podziekowaniem za otrzeymane łaski oraz o Boże
błogosławieostwo z okacji 35 urodzin.
11.00 + Henryk Surówka 9 rocz. śmierci
12.30 + Adam Lipioski
18.00 John Comiskey intentions
Poniedziałek 28.08.2017
---- ----19:00 Teresa Comiskey birthday
Wtorek 29.08.2017
13.15 W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19.00 O Boże Błogosławieostwo dla Marka i Katarzyny z okazji 2 roczn. ślubn
Środa 30.08.2017
---- ----19.00 John Comiskey intentions
Czwartek 31.08.2017
----- ----19.00 John Comiskey intentions
Piątek 01.09.2017
---- ----1. John Comiskey intentions
19.00
2. + Władysław Gomułka w rocz śmierci o dar Bożego Miłosierdzia
Sobota 02.09.2017
O Boże Błogsławieostwo dla Nif i jej dziecka na czas ciąży i o
11:00
szczęśliwe rozwiązanie
18:00
John Comiskey intentions
Niedziela 03.09.2017
9.30
+ Stefan Szuc – w 30 dzieo po śmierci
11.00
O Boże Błogosławieostwo dla Alicji i Roberta z okazji 16 rocznicy
zawarcia związku małżeoskiego
12.30
O Boże błogosławieostwo z okazji urodzin dla mamy Ewy, brata
Andzrzeja, wujka Adama oraz o pokój wieczny dla + taty Piotra
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

XXI niedziela w ciągu roku

27.08.2017

Z niedzielnej Ewangelii – Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice
Cezarei Filipowej, pytał swych
uczniów: Za kogo ludzie uważają
Syna
Człowieczego?
A
oni
odpowiedzieli: Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków. Jezus zapytał ich: A wy
za
kogo
Mnie
uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.
Na
to
Jezus
mu
rzekł:
Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie
powiadam: Ty jesteś Piotr *czyli
Skała+, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby
nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Ostatni tydzień zapisu 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. Spotaknie organizacyjne
odbędzie się w niedzilę 17.09 po Mszy świętej o
godz. 12.30 w salce św. Anny.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE
Bardzo obdarowany był Szymon Piotr: otrzymał łaskę rozpoznania w
Jezusie Mesjasza. Otrzymał też niezwykłą misję: stał się skałą, na której
Pan zbudował swój Kościół. Prosty rybak, słaby człowiek - taki jak my. Bo
Pan Bóg zna nasze możliwości i powierza nam zadania według swojej
logiki. Realizuje swój plan zbawienia niekoniecznie przez tych, którzy mają
odpowiednie dyplomy i przygotowanie, ale przez tych, którzy pokornym
sercem szczerze Go szukają, pokładają w Nim ufnośd i dają Mu się
prowadzid. Czyli przez każdego z nas, jeśli tylko Mu pozwolimy.
Bogna Paszkiewicz

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W ROKU 2017/18

I PIĄTEK, I SOBOTA MIESIĄCA
Zapraszamy do głębszego przeżywania w naszej
wspólnocie Pierwszego Piątku i Soboty miesiąca
W Pierwszy Piątek możliwośd skorzystania z
sakramentu pokuty od godziny 18.00. Po Mszy
Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu i
nabożeostwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Począwszy od września chcemy I Piątki
Miesiąca przeżywad także z dziedmi, które
przystąpiły już do spowiedzi i komunii świętej.
Każde dziecko otrzyma książeczkę do
wyklejania
naklejkami,
które
bedzie
otrzymywało w każdy I piątek miesiąca.
W Pierwszą Sobotę miesiąca zapraszamy na
Mszę Świętą o godz. 11.00, po Mszy
nabożeostwo pierwszej soboty.

Pierwsze spotkanie kandydatow do przyjecia sakramentu bierzmowania
odbedzie sie w piatek 15 września o godz. 19:45 w kościele sw. Audoen'a.
Zapisy osobiście po Mszach w zakrystii lub w biurze - mozna umowic sie
na spotkanie telefonicznie. Warunki przystąpienia do nauk
przygotowujacych do sakramentu bierzmowania w Duszpasterstwie
Polskim przy kosciele sw. Audoen'a:
1.Przynależnośd do Duszpasterstwa Polskiego przy kościele sw. Audoen'a
w Dublinie przy 14 High Street.
2. Uczestniczenie w coniedzielnej Mszy sw. w kościele sw. Audoen'a
3. Regularne przystepowanie do sakramentu spowiedzi i komunii sw.
4. Życie zgodne z 10 Przykazaniami i Nauką Kosciola

KOLEKTA NIEDZIELNA - 13.08.2017
I Kolekta

II Kolekta

455€

245€

Koperty
jednorazowe
75€

Koperty
rejestrowane
25€

PRZYGOTOWANIE DO SAKRMANTÓW – WAŻNE INFORMACJE

Bóg zapłać

Informujemy, iż przygotowania do przyjęcia sakramntów I Komunii Świętej
i Bierzmowania (zarówno dorośli jak i młodzież) rozpoczynają sie we wrześniu.
Nie ma możliwości, aby dołączyd do grupy przygotowującej się w trakcie roku. O
przygotowaniach informujemy na bieżąco na naszej stornie internetowej
duszpastertwa: kosciol-dublin.pl oraz w ogłoszeniach.

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.

