INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 03.09.2017
9.30
+ Stefan Szczuc – 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
Poniedziałek 04.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19:00
W int. Alicji i jej rodziny o Boże Błogosławieostwo i potrzebne łaski
Wtorek 05.09.2017
13.15
W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
19:00
Int. wolna
Środa 06.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
W int. Bogusława o znalezienie pracy, o dar wiary, zdrowie i wszelkie
19.00
potrzebne łaski dla całej rodziny.
Czwartek 07.09.2017
13.15
William & Anne Mcguire and deceased Mcguire Family
19.00
W Bogu widomej intencji
Piątek 08.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19:00
Int. wolna
Sobota 09.09.2017
18:00
Int. wolna
Niedziela 10.09.2017
9.30
Int. Wolna
11.00
W int. Pawła z ok. 15 rocznicy urodzin
12.30
W int. Bartłomieja i Karoliny z ok 6 roczn. ślubu o potrzebne łaski i
Boże błogosławieostwo
18.00
Int. Wolna
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

XXII niedziela w ciągu roku

03.09.2017

Z niedzielnej Ewangelii – Mt 16,21-27
Jezus zaczął wskazywad swoim
uczniom na to, że musi iśd do
Jerozolimy i wiele cierpied od
starszych i arcykapłanów, i
uczonych w Piśmie; że będzie
zabity
i
trzeciego
dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wziął
Go na bok i począł robid Mu
wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł
do Piotra: Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym,
co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł
do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójśd za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachowad swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyśd odniesie człowiek, chodby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w
chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu
według jego postępowania.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRMANTÓW – WAŻNE INFORMACJE
Informujemy, iż przygotowania do przyjęcia sakramentów 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.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Zakooczyły się zapisy na katechezę
przygotowującą do I Komunii Świętej w naszym
duszpasterstwie.
Spotkanie organizacyjne dla rodzciów, którzy
zapisali swoje dzieci odbędzie się w niedzielę
17.09 po Mszy świętej o godz. 12.30 w salce
św. Anny.

KRĄG BIBLIJNY
Wznawiamy po wakacjach spotkanie
Kręgu biblijnego. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w środę 20 września po
Mszy Świętej wieczornej.
Kontynuujemy rozważania w oparciu i
Ewangelię św. Łukasza

SCHOLKA DZIECIĘCA
Od niedzieli 3 września na Mszę św. o godz.
11.00 zapraszamy w sposób szczególny rodziny
z dziedmi. Wraca też nasza dziecięca scholka.
Chętnych do wspólnego śpiewania zapraszamy
na próby w każdą niedzielę o godz. 10:30 w
korytarzu przy kościele.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE
Tak często się mówi: Wszystko będzie dobrze, trzeba myśled pozytywnie.
Słowa mają „zaklinad” rzeczywistośd, aby nic złego nas nie spotkało. Także
Piotr, gdy Jezus zapowiedział swoją mękę i śmierd, zareagował podobnie:
„Panie, (...) nie przyjdzie to nigdy na Ciebie!”. Jezus mówi nam prawdę:
nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym rozumieniu dobrze. Ważne
jednak, aby w cierpieniach i trudach, które na pewno przyjdą, nie tracid z
oczu „nadziei naszego powołania” i całym sercem przylgnąd do Chrystusa.
Idąc wraz z Nim przez w cierpienie i krzyż, dojdziemy do chwały
zmartwychwstania, gdzie nas oczekuje.
Bogna Paszkiewicz

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W ROKU 2017/18
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 - 27.08.2017
I Kolekta

II Kolekta

575€

265€

Koperty
jednorazowe
170€

Koperty
rejestrowane
50€

Bóg zapłać

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.

