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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

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
Poniedziałek 16.07.2018
1.++ Ryszard Bodys, 30 r. śm., za jego rodziców i teścia, R.I.P.
19:00
2. + Jadwiga Falkowska, Greg. 16
Wtorek 17.07.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 +Jadwiga Falkowska, Greg. 17
Środa 18.07.2018
1. Rodzina Kuśnierzy i Jaremów, o Boże błogosławieostwo
19:00
2. +Jadwiga Falkowska, Greg. 18
Czwartek 19.07.2018
19:00 + Jadwiga Falkowska, Greg. 19
Piątek 20.07.2018
1.O wieczny odpoczynek dla zmarłych i błog. Boże dla żyjących
19:00 z rodz. Różaoskich
2. + Jadwiga Falkowska, Greg. 20
Sobota 21.07.2018
18:00 + Jadwiga Falkowska, Greg. 21
Niedziela 22.07.2018
9:30 + Jadwiga Falkowska, Greg. 22
11:00 Rodz. Szwanda, z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosławieostwo
12:30 ++ Rodziny Grzymkowskich i Wojciechowskich, R.I.P.
18:00 ++ Józef Ślepecki i dusze w Czyscu cierpiące
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

XV Niedziela w ciągu roku

15.07.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 6, 7-13)

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał
im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą d
nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy
w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. g
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą
was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. ch
Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali
olejem i uzdrawiali.

w

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Czym jest nadzieja naszego powołania? Św. Paweł przekonuje nas o naszym
przeznaczeniu do chwały z woli samego Boga. Tym samym zaprzecza
naszemu poczuciu niegodności, które karmiąc się rozpamiętywaniem
własnych grzechów i braków, odziera nas z nadziei. Apostoł kieruje nasze
spojrzenie dalej ku Bogu, który jest od nich większy i który pierwszy z miłości
przeznaczył nas dla siebie. Ku Bogu, który już teraz naznaczył nas pieczęcią
Ducha Świętego, byśmy z nadzieją dążyli do zjednoczenia z Nim na zawsze.
O. Piotr Włodyga OSB

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.
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.

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. 4,090 tys zł i 200 USD. Program do pobrania na stronie internetowej
Duszpasterstwa Polskiego przy kościele św. Audoen’a.
KOLEKTA NIEDZIELNA

08.07.2018
I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

465 €

250 €

40 €

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 20% od Revenue.

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁA
Dzięki inicjatywie naszej parafianki Adriany Wolskiej na ubezpieczenie kościoła
wpłynęło w ubiegłą niedzielę z dystrybucji kart modlitewnych € 530. Z ofiar w
kopertach zebraliśmy od 8 kwietnia € 1,135, ze święcenia pokarmów na
Wielkanoc € 2,975; razem € 4,640. Ubezpieczenie wynosi €10,466.40. Zostało do
zebrania: € 5,826.40. W przeliczeniu na liczbę uczestniczących na niedzielnych
Mszach sugerowana ofiara na ten cel wynosi € 15 od osoby. Bóg zapład wszystkim
którzy już złożyli ofiare na ubezpieczenie naszego kościoła.

