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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 17.06.2018
9:30 ++ Wanda, Stanisław, Bronisław Lorek
11:00 O potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji urodzin
12:30 Anne Richards and Christine Comiskey intentions
18:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zmarłych z rodzin Agnieszki i Marka
(greg. 14)
Poniedziałek 18.06.2018
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 15)
Wtorek 19.06.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 16)
Środa 20.06.2018
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 17)
Czwartek 21.06.2018
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 18)
Piątek 22.06.2018
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 19)
Sobota 23.06.2018
18:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 20)
Niedziela 24.06.2018
9:30 O umocnienie wiary i przebaczenie dla Katarzyny
11:00 O potrzebne łaski i Boże błogosławieostwo dla wszystkich ojców w
dniu ich święta
12:30 Marion Hodza, for the grace of recovery from illness
18:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 21)
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
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

XI Niedziela w ciągu roku

17.06.2018

Z niedzielnej Liturgii Słowa

Jezus mówił do tłumów: "Z
królestwem Bożym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w
ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie
i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie,
sam nie wie jak. Ziemia sama z
siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon
dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo
pora już na żniwo". Mówił jeszcze:
"Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane,
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumied. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko
swoim uczniom.
(Mk 4, 26-34)

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg
chciałby ten czas wykorzystad, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On,
Siewca, będzie chciał siad swoje słowo w naszych sercach. On wie, że
niektórzy z nas są jak gleba żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to
po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie męczy, sieje swoje ziarno
we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim
najlepszą glebą, na jaką nas stad, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo
mogło w nas przynosid jak najbogatsze plony.
ks. Adam Rybicki

MIESIĄC POŚWIĘCONY SERCU PANA JEZUSA

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Prosimy wolontariuszy o pomoc w
sprzątaniu naszego kościoła
w sobotę, 23 czerwca, począwszy od
godziny 11:00.
Każda para rąk jest potrzebna.

KOLEKTA
NIEDZIELNAD-NI
10.06.2018
ŚWIATOWE
MŁODZIEŻY
II Kolekta

615 €

325 €

RAKÓW 2016Koperty rejestrowane
KopertyKjednorazowe
85 €

Dzieci można zgłosid osobiście do
ks. Mateia lub mailowo:
mathaeus78@yahoo.com
Zapisy będą trwały do kooca sierpnia. Po
upłynięciu tego czasu nie będzie możliwości
zapisania dziecka na przygotowania.
O NABOŻEOSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Cały miesiąc czerwiec poświęcony jest
szczególnej czci Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy do wspólnego odmawiania
litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
każdego dnia, po wieczornej Eucharystii.

I Kolekta

Od przyszłej niedzieli, 23.06.2018, rozpoczynamy
zapisy dzieci na katechezę przygotowującą do I
Komunii Świętej.

65 €

Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, które 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 5% od Revenue.

Kościół widzi w nabożeostwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku
ludziom. Chce także rozbudzid w sercach ludzkich wzajemną miłośd ku
Bogu poprzez to nabożeostwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeostwu
wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiad na grzech,
mobilizowad w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest
miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki.
Dowodem niepojętej miłości Boga do człowieka było to, że dał swojego
Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta
właśnie miłośd dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjśd na ziemię,
przyjąd dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierd. Z miłości
tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament
Miłości - Eucharystia. Człowiek powinien mied do Bożego Serca
nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekad się do Serca
Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. Nabożeostwo do Najświętszego
Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych.
Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzad za
grzechy braci. Nabożeostwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania
cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

