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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 13.05.2018
9:30 + Danuta Malarczyk, 3 rocznica śmierci
11:00 Katarzyna, o Boże błogosławieostwo w dniu I Komunii Świętej
12:30 Za zmarłych i żyjących kapłanów posługujących w Domu Polskim w
Dublinie
18:00 Władysław, o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia
Poniedziałek 14.05.2018
1. Za dusze w czyśdcu cierpiące (6)
19:00
2. W intencji Bogu wiadomej
Wtorek 15.05.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące (7)
Środa 16.05.2018
1. Za dusze w czyśdcu cierpiące (8)
19:00
2. O dobre zdrowie i wszystkie łaski dla Zosi i jej rodziny
Czwartek 17.05.2018
19:00 Za dusze w czyśdcu cierpiące (9)
Piątek 18.05.2018
1. Za dusze w czyśdcu cierpiące (10)
19:00
2. + Teresa Waluś, w rocznicę śmierci
Sobota 19.05.2018
17:00 + Anna Krasowska, 2 rocznica śmierci i zm. Edwarda i ich rodziców
Niedziela 20.05.2018
9:30 O uratowanie 8 Poprawki (od Parafian)
11:00 O odnowienie ducha wiary i Boże błogosławieostwo dla Przemka w
dniu urodzin
12:30 + Stanisław Bolc, 9 rocznica śmierci
18:00 + Stefania Śpiewla
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor i ks. Matei Catargiu SChr – asystent
14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

Uroczystośd Wniebowstąpienia Pańskiego

13.05.2018

Niedzielna Ewangelia - (Mk 16, 15-20)

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy,
będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyd będą tym, którzy
uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucad, nowymi
językami mówid będą; węże brad będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzid. Na chorych ręce kłaśd
będą, a ci odzyskają zdrowie". Po
rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga. Oni zaś poszli i głosili
Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał
naukę
znakami,
które
jej
towarzyszyły.

KOMENTARZ DO EWANGELII
BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
Pan Jezus jest obecny wśród swoich, chod już nie w sposób namacalny.
Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczud Jego
obecnośd, a jeszcze trudniej uwierzyd w Jego panowanie nad światem.
Potrzebujemy owych światłych oczu serca byśmy nie ustępowali wobec
przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże
panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego
pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o
Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyd nasze poczucie
osamotnienia i smutku.
Ks. Jarosław Januszewski

UROCZYSTOŚD I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po roku przygotowao, 13 maja, podczas Mszy
świętej o godz. 12.30, w naszym Duszpasterstwie
34 dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.
Polecamy te dzieci i ich rodziny Waszej pamięci
modlitewnej.
W niedzielę, 20 maja, o godzinie 11:00 zostanie
odprawiona Msza święta w rocznicę Pierwszej
Komunii Świętej

KOLEKTA NIEDZIELNA - 06.05.2017
NI MŁODZIEŻY Koperty
II Kolekta ŚWIATOWE D
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
KRAKÓW
2016
455 €
225 €
25 €
25 €
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.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli
nam ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.
I Kolekta

Począwszy od dnia 14 kwietnia, Msza święta sobotnia jest
odprawiana o godzinie 17:00!!!

KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu
biblijnego odbędzie się w
czwartek, 17 maja,
po Mszy świętej wieczornej.
Rozważania w oparciu o Ewangelię
według św. Łukasza
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KNOCK

XIII Narodowa Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Knock
odbędzie się 9 czerwca 2018. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest:
“Rodzina miejscem głoszenia Ewangelii i przeżywania wspólnoty z
Chrystusem. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Paweł Bandurski, przełożony
prowincjalny prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce
Północnej. Wyjazd o godzinie 07:30 rano, powrót o godzinie 21:00.
Zapisy z opłatą 20 Euro w zakrystii.

MIESIĄC MARYJNY U ŚW. AUDOEN’A
Maj to miesiąc poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie.
Zapraszamy na nabożeostwa majowe
każdego dnia po Mszy świętej, przy figurze
Matki Bożej.

