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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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 20)
Poniedziałek 25.06.2018
1. O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 21)
19:00
2. Sławek i Agnieszka – o potrzebne błog. w znalezieniu pracy
Wtorek 26.06.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 22)
Środa 27.06.2018
1. O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 23)
19:00
2. + Piotr Wolski, 18 rocznica śmierci
Czwartek 28.06.2018
1. O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 24)
19:00
2. O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Mirka i jego rodziny
Piątek 29.06.2018
1. O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 25)
19:00
2. Podziękowanie za lata spędzone w Irlandii z prośbą o Boże
błogosławieostwo
Sobota 30.06.2018
18:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 26)
Niedziela 01.07.2018
9:30 John Comiskey & Teresa Comiskey, get well
11:00 O dar nieba dla dziadka Janka
12:30 Ryszard i Kazimiera, 40 rocznica ślubu, o Boże błogosławieostwo i potrzebne
łaski dla całej rodziny
18:00 O łaski dla żyjących i pokój dla zm. z rodz Agnieszki i Marka (greg 27)

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

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
Z NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

24.06.2018

(Łk 1,57-66.80)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezad dziecię, i chcieli mu dad imię ojca jego,
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymad imię Jan.
Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami
jego ojca, jak by go chciał nazwad. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na
imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i
mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie
Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli,
brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Paoska była z
nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania
się przed Izraelem.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości
rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że
wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie
przychodzi na świat, aby zrealizowad rodzinne ambicje. On przychodzi, aby
przygotowad ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyd, że Jezus z
Nazaretu jest Zbawicielem świata.
Jakub Kruczek OP
KRĄG BIBLIJNY
Zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu
biblijnego odbędzie się w
czwartek, 28 czerwca,
po Mszy świętej wieczornej.
Rozważania w oparciu o Ewangelię
według św. Łukasza

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Rozpoczynamy zapisy dzieci na katechezę
przygotowującą do I Komunii Świętej.
Aby zgłosid dziecko do udziału w przygotowaniu,
prosimy o skontaktowanie się osobiście z
ks. Mateiem w zakrystii lub w biurze parafialnym
w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego i
udzielenia kilku informacji.
Zapisy będą trwały do kooca sierpnia. Po
upłynięciu tego czasu nie będzie możliwości
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
zapisania dziecka na przygotowanie.

KRAKÓW 2016

KOLEKTA NIEDZIELNA - 17.06.2018
I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

585 €

270 €

110 €

15 €

Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, które są przeznaczone na bezpośrednie
utrzymanie naszego kościoła. 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.

MIESIĄC POŚWIĘCONY SERCU PANA JEZUSA
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.

12 obietnic Pana Jezusa skierowanych do czcicieli
Jego Najświętszego Serca
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy
śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieostwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskooczonego
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławid będę domy, w których obraz mego Serca
będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc
najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzad będą to nabożeostwo, będą
zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że
wszechmocna miłośd moja udzieli tym wszystkim, którzy
komunikowad będą w pierwsze piątki przez dziewięd
miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w
stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje
stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

