INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3
Niedziela 26.08.2018
9:30 1)Grzegorz, Anna, Ewelina o łaskę wiary
2) O życie wieczne w Król. Bożym dla zmarłych z rodz. Wojtka i Uli (g.26)
11:00 Zofia i Józef, 60 r. ślubu
Poniedziałek 27.08.2018
19:00 1) O życie wieczne w Król. Bożym dla zmarłych z rodz. Wojtka i Uli (g.27)
Wtorek 28.08.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
1) O życie wieczne w Król. Bożym dla zmarłych z rodz. Wojtka i Uli (g.28)
19:00
2)Dziękczynna za ks. Mateja
Środa 29.08.2018
1) O życie wieczne w Król. Bożym dla zmarłych z rodz. Wojtka i Uli (g.29)
19:00
2)+ks. Stanisław Stec
Czwartek 30.08.2018
19:00 1)O życie wieczne w Król. Bożym dla zmarłych z rodz. Wojtka i Uli (g.30)
Piątek 31.08.2018
19:00 +Jan i Janina Jakubecy w rocz. śm
Sobota 1.09.2018
11:00 W Bogu wiadomej intencji
17:00
Niedziela 2.09.2018
9:30
11:00 +Jerzy i Anna. R.I.P
12:30
18:00 Maria i Maksymilian z ok. urodzin

XXI Niedziela w ciągu roku

26.08.2018

NIEDZIELNA EWANGELIA - (J 6, 55. 60-69 )

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

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa.
Któż jej może słuchad?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To
was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie;
ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są
tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydad. Rzekł
więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjśd do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane
przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do
Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejśd?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».
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KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

Ubezpieczenie Kościoła

„Myślenie jest przesycone wątpieniem, nie przyjmuje prawd na wiarę. *…+ Bez wątpienia
nie byłoby nauki, zastyglibyśmy gdzieś na poziomie Archimedesa. *…+ Wątpienie jest
pierwszym i podstawowym krokiem do wiedzy” – pisze profesor Barbara Skarga.
Wśród uczniów Jezusa są i tacy, którzy wątpią w Jego naukę dotyczącą Eucharystii i życia
wiecznego. Nie proszą jednak o dodatkowe wyjaśnienia, nie zadają pytao. Wycofują się
i opuszczają Jezusa, mówiąc: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchad”.
Paul Tillich uważał, że prawdziwa granica nie przebiega między wierzącymi a ateistami, lecz
między ludźmi, którzy pytania dotyczące wiary zostawili w spokoju, a tymi, którzy
je poruszają: ci, dla których wiara jest przygodą szukania, i ci zmagający się z Bogiem.
ks. Eugeniusz Burzyk

Śladami Pana Jezusa...
Duszpasterstwo Polskie przy kościele św. Audoen’a organizuje pielgrzymkę
do ZIEMI ŚWIĘTEJ. Termin: 28 maja - 4 czerwca 2019 r. Program
szczegółowy jest dostępny na stronie internetowej www.kosciol-dublin.pl
w zakładce Życie wspólnoty→Wydarzenia Duszpasterstwa. Ponieważ wylot
będzie z Dublina a nie z Polski, jak wcześniej podawano, cena wyjazdu to
4,990 PLN i 200 USD.

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.

Żegnamy ks. Mateja – Msza św. 28 sierpnia
We wtorek 28 sierpnia na Mszy Św. o godz. 19:00 wyrazimy wdzięcznośd
za posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.

Zapisy będą trwały do kooca sierpnia. Po
upłynięciu tego czasu nie będzie możliwości
zapisania dziecka na przygotowanie.

PIERWSZA SOBOTA
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Msze
Swiętą o godzinie 11:00.

KOLEKTA NIEDZIELNA - 19.08.2018
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

I Kolekta

II Kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

525 €

250 €

15€

45 €

KRAKÓW 2016

Trwa zbiórka na ubezpieczenie naszego kościoła. Koperty na ten cel
wyłozone są na stoliku przy wyściu. Na ubezpieczenie kościoła wpłynęło
w ubiegłą niedzielę z ofiar w kopertach 85€, razem zebraliśmy dotychczas
€ 6,497. Ubezpieczenie wynosi € 10,466.40. Zostało do zebrania:
€ 3,969.40. Bóg zapład wszystkim którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie
naszego kościoła.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
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.

Prosimy wolontariuszy o pomoc
w sprzątaniu naszego kościoła
w sobotę, 1 września.
ROZPOCZYNAMY PO MSZY ŚWIĘTEJ o godzinie 11:00!!
Każda para rąk jest potrzebna.

