INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela
9.30
11.00
12.30

10.09.2017
W int. Zosi Krawczyk z okazji 2 roczn. urodzin
W int. Pawła z ok. 15 rocznicy urodzin
W int. Bartłomieja i Karoliny z ok 6 roczn. ślubu o potrzebne łaski i
Boże błogosławieostwo
18.00
O Boże błogosławieostwo dla rodziny Teresy i wszystkich przyjaciół
Poniedziałek 11.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19:00
+ Tadeusz o dar nieba
Wtorek 12.09.2017
13.15
W int. Rodziny Świętej Anny/ St. Anne Family intentions
W int. Doroty i Pawła Szewczyk oraz Jolanty i Mirosława Borek z ok
19:00
30 roczn. ślubu o potrzebne łaski i Boże błogosławieostwo
Środa 13.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19.00
Int. wolna
Czwartek 14.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19.00
Int. wolna
Piątek 15.09.2017
13.15
John Comiskey intentions
19:00
Int. wolna
Sobota 16.09.2017
18:00
+ Zbigniew Kicza, 10 roczn. śmierci
Niedziela 17.09.2017
9.30
+ Paweł Goworzewski,
11.00
W int. Pawła i Marzeny z ok 11 roczn. ślubu o potrzebne łaski i Boże
błogosławieostwo dla całej rodziny
12.30
W int. dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych
18.00
Za + ojca Aleksandra
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

XXIII niedziela w ciągu roku

10.09.2017

Z niedzielnej Ewangelii – Mt 18,15-20

Jezus powiedział do swoich
uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy
*przeciw tobie+, idź i upomnij go
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś
nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na
słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś
Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła
nie usłucha, niech ci będzie jak
poganin i celnik! Zaprawdę,
powiadam wam:
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę,
powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosid będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

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

SCHOLA DOROSŁYCH
Od niedzieli 3 września na Mszę św. o
godz. 18.00 wróciła po przerwie
wakacyjnej nasz schola dorosłych.
Pod kierownictwem pani Magdy
kontynuujemy wspólne śpiewanie.
Próby w każdą niedzielę o godz. 17.00 w
kościele.

ROZWAŻANIA NIEDZIELNE
„Gdy twój brat zgrzeszy (...), idź i upomnij go...” Bóg jest obecny pośród
tych, których wybawił z grzechu i którzy przyzywają Jego imienia. On
ukazuje nam pełnię miłości jako ciągłą gotowośd do stawania się darem
dla innych. Czasem ten dar może byd trudny do przyjęcia – tak jak
upomnienie braterskie. Jednak we wspólnocie Kościoła jesteśmy nie tylko
odpowiedzialni za samych siebie, lecz także mamy wzgląd na dobro
naszych sióstr i braci. Razem pragniemy byd otwarci na Boga i szukad tego,
co się Jemu podoba. Miejmy więc odwagę upominad grzeszących dla ich
dobra, jednak roztropnie, wystrzegając się jakiejkolwiek formy ataku lub
odwetu, gdyż te nie są z ducha Chrystusowego.
Michał Piotr Gniadek

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

545€

315€

Koperty
jednorazowe
140€

Koperty
rejestrowane
20€

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.

