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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 08.07.2018
9:30 + Józef Mamak, 3 rocznica śmierci (od córek Barbary i Ewy)
11:00
1. Zadośduczynienie za wyrządzone krzywdy
2. Dziękczynna za rok szkolny z prośbą o szczęśliwe wakacje

12:30 O łaskę nawrócenia i wyzwolenia z nałogu dla Romana
18:00 Błagalna o rozwiązanie trudnej sprawy w rodzinie Moniki i
Sławka
Poniedziałek 09.07.2018
Błagalna z prośbą o uzdrowienie z ciężkiej choroby, Boże
19:00
błogosławieostwo i opiekę Matki Bożej dla Apolonii
Wtorek 10.07.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
Dziękczynna z okazji 14 rocznicy ślubu Magdy i Michała z
19:00
prośbą o Boże błogosławieostwo
Środa 11.07.2018
19:00 Czwartek 12.07.2018
19:00 Renata, o pomnożenie wiary, nadziei i miłości
Piątek 13.07.2018
19:00 O łaskę wiary dla Moniki, Karola. Rysia i Izy
Sobota 14.07.2018
18:00 Dorota, o pomnożenie wiary, nadziei i miłości
Niedziela 15.07.2018
9:30 O szczęśliwy powrót do Polski
11:00 ++ Zofia i Tomasz
12:30 O wieczną szczęśliwośd dla Dominika
18:00 ++ Janina i Wacław Kaniuk
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

XIV Niedziela w ciągu roku

08.07.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 6,1-6)

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczad w synagodze. A wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za d
mądrośd, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy
g
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż
nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus
mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim
domu może byd prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziaład ch
żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił
się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

w

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Ludziom wierzącym, żyjącym w zgodzie z przykazaniami, czasem może się
wydawad, że są wystarczająco dobrzy i gorliwi. Jest to naturalne, że
dotykając granic naszych własnych możliwości, stwierdzamy, iż lepszymi
już się nie staniemy. Jednocześnie brakuje nam wiary, że Bóg może i chce
nas dalej przemieniad. Czasem trzeba bardzo boleśnie doświadczyd
swojej słabości, aby z pokorą przyjąd Jezusowe słowa niosące nam
uzdrowienie i przemianę serca. Prośmy dziś o wiarę, byśmy mogli zaznad
mocy, jaką niesie Dobra Nowina.
Katarzyna Zielińska

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
Rozpoczęły się 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
zapisania dziecka na przygotowanie.

ZMIANY U ŚW. AUDOEN’A

Decyzją przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks.
Matei Catargiu SChr, dotychczasowy asystent przy kosciele św.
Audoen’a, został skierowany do pracy duszpasterskiej przy kościele
św. Elżbiety w Brukseli. Nową misję wśród Polonii brukselskiej ks.
Matei rozpocznie od 1 września 2018.
Ks. Vadim Us został skierowany decyzją prowincjała ks. Krzysztofa
Olejnika, do duszpasterstwa przy kościele św. Audoen’a od 30 lipca
2018. Ks. Us pochodzi z Białorusi, przyjął święcenia kapłaoskie w
Towarzystwie Chrystusowym w roku 2012. Do tej pory ks. Vadim
pracował jako wikariusz w parafii w Dobrzanach, woj.
zachodniopomorskie.
ŚLADAMI PANA JEZUSA...

Duszpasterstwo Polskie przy kościele św. Audoen’a organizuje
pielgrzymkę do ZIEMI ŚWIĘTEJ. Planowana data pielgrzymki to: 28
maja - 4 czerwca 2019 r. W późniejszym terminie zostanie podany
szczegółowy program. Koszt wyjazdu to ok. 4,000 tys zł i 200 USD.
KOLEKTA NIEDZIELNA
01.07.2018

WAKACJE Z BOGIEM?
Nie masz pomysłu na to, Śjak
zorganizowad
swojemu dziecku wakacje?
WIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
Martwi cię, że spędzi je w domu, przed
telewizorem
KRAKÓW
2016 i ekranem komputera?
Może warto sięgnąd do ofert, jakie proponują parafie, duszpasterstwa i
wspólnoty, które obok rekolekcji, organizują dla dzieci i młodzieży tzw.
Wakacje z Bogiem. Są one doskonałym połączeniem wypoczynku ze
spotkaniem Boga, podczas codziennej Eucharystii i zajęd formacyjnych.
Animatorzy dbają też o to, aby zapewnid dzieciom rozrywkę i zajęcia
sportowe, jak na typowych koloniach. Warto więc poszukad informacji na
ten temat w internecie.

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

570 €

240 €

30 €

20 €

Bóg zapłać za składane ofiary
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 5% od Revenue.

