INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 9.06.2019
9.30
O uzdrowienie życia z nałogu narkotyków dla Marka
11.00
1 W intencji Weroniki i Franciszka z okazji urodzin, o dary Ducha Świętego
i opiekę Maryi Królowej dla całej rodziny.
2 Nowak
12.30
1+Lucyna Dela o życie wieczne
2 Za rodzinę Góreckich o dary Ducha Świętego
18.00
1 W intencji Małgorzaty Biel i rodziny: Krzysztofa, Szczepana, Jakuba o
zdrowie, błogosławieostwo Boże, łaskę darów Ducha Świętego i opiekę
NMP w dalszym życiu
2 +Danuta Arcichowska R.I.P
Poniedziałek 10.06.2019
W intecji Małgorzaty Groenwald z okazji imienin i całej rodziny o zdrowie,
19:00
błogosławieostwo Boże, łaskę darów Ducha Świętego, opiekę NMP i
aniołów patronów w życiu po najdłuzsze lata.
Wtorek 11.06.2019
13.15
St. Anne’s Family
19.00
W Bogu wiadomej intencji
Środa 12.06.2019
19.00
W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 13.06.2019
19.00
Int. wolna
Piątek 14.06.2019
19.00
+Adam Buda o zycie wieczne
Sobota 15.06.2019
17:00
Int. wolna
Niedziela 16.06.2019
9.30
Canon John Kileen anniversary ordination (51)
11.00
Adam Sikora z okazji 10 urodzin o Boże błogosławieostwo, opiekę NMP
12.30
Chrzest
18.00
+Antonina i Władysław Pulnik o życie wieczne

Uroczystośd Zesłania Ducha Świętego

9.06.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywad moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam,
aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a
Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle
z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy.
Istnieje zatem ścisła zależnośd między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący
prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie.
Jezus wiedział, że wiernośd prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie
kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd
też postanowił swoim uczniom zesład pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha
Prawdy człowiek może dawad świadectwo swojej wiary.
Ks. Edward Staniek

CZERWIEC - MIESIĄC POŚWIĘCONY
SERCU PANA JEZUSA
Miesiąc czerwiec poświęcony jest
szczególnej czci Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy do wspólnego odmawiania
litanii do Serca Pana Jezusa każdego dnia
po wieczornej Eucharystii.

KOLEKTA NIEDZIELNA –2.06.2019

I
Kolekta
595€

II
Kolekta
250€

Koperty
jednorazowe
95€

Koperty
Ubezpieczenie
rejestrowane
106,75€
115€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie i
ubezpieczenie 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.

PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA – 23 czerwca 2019
W tym roku Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) przypada
w czwartek, 20 czerwca. W Irlandii świetujemy ją w niedzielę, 23 czerwca. Jak co roku,
chcemy publicznie wyznad wiarę w obecnośd Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
i przejśd ulicami wokół kościoła w procesji Eucharystycznej. Już dziś prosimy wiernych
o pomoc w przeprowadzeniu procesji. Więcej informacji oraz zgłoszenia w zakrystii.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KURS ,,JÓZEF CICHY BOHATER” – 28-30 czerwca
2019 2016
KRAKÓW

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza w dniach od 28 do 30 czerwca na kurs dla
mężczyzn ,,Józef cichy bohater”. Informacje można uzyskad w zakrystii.
PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYOCÓW
Strażnicy św. Audoena serdecznie dziękują wszystkim parafianom, którzy w ogromnie hojny
sposób właczyli się w zbiórkę dziecięcych ubranek dla dzieci z ubogich rodzin ze wspólnoty
Kościoła Domowego z Krakowa. Paczki z ubrankami pojadą do Polski już w tym tygdoniu.

„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłośd i nigdy nie zapominajcie o Tym,
którego miłośd do was pchnęła aż do śmierci”
św. Małgorzata Maria Alacoque

Sposoby wynagradzania Bożemu Sercu
Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque cztery główne sposoby
wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu:
1. Częste przyjmowanie Komunii Świętej w intencji zadośduczynienia za grzechy i
zniewagi względem Bożego Serca, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca.
2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego.
3. Godzina święta, czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek między
jedenastą a północą, aby towarzyszyd Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na
Górze Oliwnej i wypraszad miłosierdzie dla grzeszników.
4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.

X

KALENDARZ NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT I UROCZYSTOŚDI
9 czerwca (ndz) – Zesłanie Ducha Świetego, uroczystość
10 czerwca (pon) – Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, święto
13 czerwca (czt) – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto
16 czerwca (ndz) – Najświętszej Trójcy, uroczystość
20 czerwca (czt) – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość
24 czerwca (pon) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
28 czerwca (pt) – Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość
29 czerwca (sob) – Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

